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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto

Aviso (extrato) n.º 16661/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho na car-
reira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia 
do Dr. Gama Pinto.

Procedimento concursal comum, para constituição de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, com vista ao preenchimento de 2 postos de trabalho na carreira e categoria
de assistente técnico do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto

Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, e por 
Deliberação do Conselho de Diretivo de 17 de setembro de 2020, e no uso de competência própria, 
torna -se público, que se encontra aberto, por um período de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação integral do aviso na bolsa de emprego público (BEP), o procedimento concursal comum, 
para a constituição de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento 
de 2 (dois) postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Instituto de 
Oftalmologia do Dr. Gama Pinto, da carreira e categoria de assistente técnico, na modalidade de 
contrato em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional: Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2, de acordo com o previsto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional, exceto se já pertencerem à carreira de assistente técnico.

2 — Caracterização geral dos postos de trabalho: funções de natureza executiva, de aplicação 
de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio 
de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação 
dos serviços, às quais corresponde o grau de complexidade 2, execução de trabalhos de rotina na 
área da sua especialidade

3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de emprego Publico, em https://www.bep.gov.pt.

28 de setembro de 2020. — A Presidente do Conselho Diretivo, Erica Cardoso Grilo.
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