
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202206/0542
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A mesma auferida na categoria de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

? Elaboração de pedidos de alterações orçamentais e de créditos especiais; 
? Elaboração dos Pedidos de Libertação de Créditos;
? Elaboração de relatórios de acompanhamento e controlo da execução 
orçamental;
? Elaboração de informações e redação de ofícios ou outras correspondências 
financeiras e organização e 
         arquivo de expediente da área financeira; 
? Apoio na elaboração do Orçamento da Secretaria-Geral e da Ação Governativa;
? Apoio na elaboração da Conta de Gerência; 
? Conhecimentos do Sistema de Normalização Contabilística da Administração 
Pública.
? Experiência na utilização da aplicação informática na área da contabilidade: 
Sistema de Gestão de 
        Recursos Financeiros Partilhados (GeRFiP);

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Gestão, Economia ou Contabilidade

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Contabilidade Contabilidade

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Economia e Gestão

Locais de Trabalho
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Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Secretaria-Geral 
do Ministério da 
Saúde

1 Avenida João 
Crisóstomo, n.º 9 - 1.º  

Lisboa 1049062 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recursoshumanos@sg.min-saude.pt ou Av. João Crisóstomo, n.º 9 – 2.º andar, 
1049-062 Lisboa

Contacto: recursoshumanos@sg.min-saude.pt
Data Publicitação: 2022-06-15

Data Limite: 2022-06-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial: 1. Faz-se público que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde pretende 
recrutar 1 (um) Técnico Superior para a Divisão de Gestão de Recursos – área 
financeira, em regime de mobilidade na categoria entre serviços, nos termos dos 
artigos 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 2. Caracterização da oferta: a) Tipo de oferta: Mobilidade na categoria 
entre serviços. b) Carreira e categoria: Técnica Superior. c) Remuneração: A 
mesma auferida na categoria de origem. 3. Caracterização do posto de trabalho: 
? Elaboração de pedidos de alterações orçamentais e de créditos especiais; ? 
Elaboração dos Pedidos de Libertação de Créditos; ? Elaboração de relatórios de 
acompanhamento e controlo da execução orçamental; ? Elaboração de 
informações e redação de ofícios ou outras correspondências financeiras e 
organização e arquivo de expediente da área financeira; ? Apoio na elaboração 
do Orçamento da Secretaria-Geral e da Ação Governativa; ? Apoio na elaboração 
da Conta de Gerência; ? Conhecimentos do Sistema de Normalização 
Contabilística da Administração Pública. ? Experiência na utilização da aplicação 
informática na área da contabilidade: Sistema de Gestão de Recursos Financeiros 
Partilhados (GeRFiP); 4. Métodos de seleção: A seleção da/o(s) candidata/o(s) 
será efetuada com base na análise curricular, podendo ser complementada com 
uma entrevista profissional de seleção. A análise curricular terá caráter 
eliminatório, sendo apenas convocada/o(s) para a realização da entrevista 
profissional de seleção a/o(s) candidata/o(s) selecionada/o(s) na análise 
curricular e que preencham os requisitos de admissão. 5. Requisitos gerais 
exigidos: a) Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, em efetividade de funções, com integração na carreira/categoria 
de técnico superior. b) Ser detentor de Licenciatura em Gestão, Economia ou 
Contabilidade. 6. Requisitos preferenciais: Experiência profissional nas áreas 
acima mencionadas, bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente Excel. Capacidade de organização e gestão do tempo. 7. Local 
de trabalho: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, Av. João Crisóstomo, n.º 9, 
1049-062 Lisboa. 8. Prazo de entrega da candidatura: 10 (dez) dias úteis a 
contar da data da publicitação do presente aviso no Diário da República. 9. 
Formalização da candidatura: a) A candidatura deve ser formalizada através de 
requerimento dirigido à Secretária-Geral do Ministério da Saúde, e entregue: ? 
Pessoalmente (entre as 09:30 e as 12:30 horas e as 14:30 e as 16:30 horas), ou 
por correio registado, com aviso de receção, para Secretaria-Geral do Ministério 
da Saúde, mobilidade interna, Carreira técnica superior - DGR, Av. João 
Crisóstomo, n.º 9 – 2.º andar, 1049-062 Lisboa. ? Por correio eletrónico para o 
endereço recursoshumanos@sg.min-saude.pt b) A candidatura dever ser 
acompanhada dos seguintes documentos: ? Um exemplar do curriculum vitae, 
atualizado, datado e assinado; ? Fotocópia simples do certificado de habilitações 
académicas; ? Fotocópia simples do Bilhete de Identidade ou do Cartão de 
Cidadão; ? Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a 
identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, a 
carreira/categoria de que o candidato é titular, a descrição das funções 
exercidas, a posição e nível remuneratório e o correspondente montante 
pecuniário. 10. Seleção dos candidatos: A seleção será feita com base na análise 
do curriculum vitae, complementada com entrevista, para a qual apenas serão 
convocados os candidatos que preencham os requisitos de admissão e sejam 
selecionados na avaliação curricular. 

Observações
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