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Aviso
Recrutamento de 3 (três) TÉCNICOS SUPERIORES
para a Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Torna-se público que, no prazo de 4 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso, aceitam-se candidaturas com vista ao recrutamento, sob forma de contrato de
trabalho a termo resolutivo incerto, ao abrigo do n.º 3, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 10A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, e do Despacho nº 540/2021 de 13 de janeiro,
de três TÉCNICOS SUPERIORES, para exercer funções nos Serviços Centrais da ARS
Algarve, IP:
1- Requisitos específicos da candidatura:
Ref.ª A – Departamento de Gestão e Administração Geral – 2 Postos de trabalho
a) Obrigatórios:
- Licenciatura na área de Economia ou Gestão;
b) Preferenciais:
- Experiência profissional e/ou formação profissional complementar em:


Elaboração de candidaturas de projetos de investimento a financiamento de fundos
europeus e/ ou fundos nacionais;



Acompanhamento e controlo permanentes da execução de projetos apoiados por
fundos europeus e/ou nacionais, incluindo acompanhamento e controlo de execução
física e financeira, proposta de alteração aos projetos aprovados, apresentação e
controlo de pedidos de reembolso de despesa, garantia de cumprimento de
obrigações decorrentes da assinatura de contratos de financiamento de projetos,
preparação de informação e documentação de reporte obrigatório aos órgãos de
gestão dos programas operacionais e demais atividades relacionadas com execução de
projetos aprovados;



Apoio na preparação de informação sobre projetos cofinanciados por fundos
europeus e na elaboração de reportes periódicos obrigatórios à Direção-Geral do
Orçamento (DGO), no que concerne ao apuramento de valores para Solicitação de
Transferência de Fundos (STF) e execução mensal de projetos de investimento,
inscritos em orçamento;



Apoio na preparação da proposta anual de Orçamento do Estado;



Colaboração na organização de processos, na conferência dos movimentos
contabilísticos, com vista ao fecho mensal de contas e encerramento anual (Conta de
Gerência) e na conciliação entre as declarações fiscais e a contabilidade;



Apoio na elaboração de análises económicas e financeiras.

Ref.ª B – Unidade de Compras e Logística – 1 Posto de trabalho
a) Obrigatórios:
- Licenciatura na área de Economia ou Gestão;
b) Preferenciais:
- Experiência profissional e/ou formação profissional complementar em:


Instrução, acompanhamento e conclusão dos procedimentos previstos no Código dos
Contratos Públicos;




Cumprimento dos requisitos pré-contratuais e das disposições legais relativas à
contratação pública;
Lançamento e acompanhamento dos procedimentos de aquisição nas plataformas
eletrónicas de contratação pública.

2 – Remuneração: 1.205,08 euros;
3 – As candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento do formulário
disponível na página eletrónica da ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min-saude.pt),
devendo o mesmo ser remetido para o endereço eletrónico: concursos_rh@arsalgarve.minsaude.pt, enviado até às 23:59 horas do último dia do prazo estipulado do presente aviso;
- O formulário deverá ser acompanhado de um exemplar do Curriculum Vitae, datado e
assinado, do qual deverão constar, de uma forma expressa e inequívoca a experiência
profissional do candidato, bem como a formação profissional específica, relevante para o
lugar a que se candidata.
- Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
- Fotocópia dos certificados de formação profissional;
- Outros elementos relevantes para avaliação do desempenho profissional.
Os documentos deverão ser remetidos em ficheiro PDF.
A falta da documentação solicitada é motivo de exclusão.
4 – Método de seleção: Avaliação Curricular, realizada por um Júri nomeado e de acordo
com os critérios por este definidos, sendo critérios preferenciais a experiência e a formação
profissional demonstradas na área para que é aberta a presente Oferta de Emprego.
A Oferta de Emprego é válida até 30 de junho de 2021.
5 - A audiência aos interessados, face ao caráter de urgência nas contratações aqui visadas,
ficará suspensa, observando-se o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do
Procedimento Administrativo.
Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., 12 de abril de 2021.
A Vogal do Conselho Diretivo
Dra. Josélia Gonçalves

