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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8156/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de traba-
lho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação, I. P.

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de um (1) posto de trabalho com 
vínculo jurídico de emprego público, por tempo indeterminado, na carreira e categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP — Setor de 
Apoio ao Conselho Diretivo.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados 
com o artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril na sua redação atual, torna -se público 
que, por despacho de 7 de outubro de 2021, do Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação, IP, o presente procedimento concursal encontra -se aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso (extrato).

2 — Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício 
de funções na carreira e categoria de técnico superior, com o conteúdo funcional descrito no anexo 
referido no n.º 2 do artigo 84.º da LTFP, ao qual corresponde o grau 3 de complexidade funcional, 
designadamente funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e planifi-
cação de métodos de natureza técnica ou de suporte logístico, nomeadamente:

Controlo analítico e logístico da cadeia de disponibilização de plasma e medicamentos deri-
vados de plasma às entidades hospitalares;

Responsável pela elaboração de relatórios periódicos da utilização destes medicamentos e a 
produção de informação de suporte à gestão;

Gestão dos processos de parecer prévio dos hospitais para adquirirem derivados do 
plasma;

Colaborar na preparação de projetos da instituição a fundos comunitários.

3 — Requisitos especiais (habilitações literárias): Licenciatura.
4 — Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria, a publicação integral do presente pro-

cedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt e 
na página eletrónica do IPST,IP, em www.ipst.pt, na área de recrutamento.

22 de março de 2022. — O Vogal do Conselho Diretivo do IPST, I. P., Victor Marques.
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