
Código da Oferta: OE201910/0015

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Organismo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:

2 -Área de actuação do cargo a prover – compete ao Chefe da Divisão de 
Informação e Comunicação o exercício das competências definidas nas alíneas a) 
e c) do artigo 3.º da Portaria n.º 154/2012, de 22 de Maio, e do ponto 2.2. do 
Despacho n.º 8816/2012, de 3 de Julho, designadamente:
a) Coordenar, dinamizar e atualizar os diferentes canais de informação, da 
responsabilidade do SICAD, nomeadamente site SICAD, Intranet, Diretório do 
Álcool e redes sociais;
b) Recolher, tratar e divulgar a informação em diversos suportes, sobre 
substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências;
c) Assegurar o tratamento e divulgação do espólio documental do SICAD, no 
âmbito das substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências e 
garantir o atendimento ao público que a ele se dirija;
d) Desenvolver produtos de comunicação e divulgação através da gestão e 
criação de materiais gráficos e multimédia e apoiar na interação com a 
Imprensa;
e) Assegurar a assessoria de imprensa;
f) Apoiar a edição das publicações do SICAD e a divulgação de publicações 
nestes domínios;
g) Assegurar e ou apoiar a dinamização de eventos de natureza comunicacional 
e científicos:
h) Assegurar a edição da revista científica Toxicodependências; 
i) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 
toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 
gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 
grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 
psicoativas, comportamentos aditivos e dependências.

Remuneração: 2613,84

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional: 4– Conteúdo funcional: Exercício de funções de direcção, coordenação e controlo

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Ciências Sociais e Humanas, preferencialmente na área da Comunicação;

Perfil:

7. Perfil pretendido – todos os elementos abaixo indicados são factores de 
ponderação e diferenciação:
7.1 - Os candidatos devem ser detentores de Licenciatura na área das Ciências 
Sociais e Humanas, preferencialmente em Comunicação, e ter:
a) Experiência de dirigente, que revele competência técnica e aptidão 
comprovada para o exercício de funções do cargo a prover;
b) Capacidade de liderança e dinamização de equipas e desenvolvimento de 
projectos;
c) Visão estratégica orientada para os resultados de qualidade;
d) Autonomia, sentido crítico e responsabilidade;
e) Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
7.2 – Devem ainda ter:
a) Experiência profissional comprovada na área funcional do cargo a prover, 
nomeadamente no âmbito da gestão da comunicação; 
b) Experiência profissional na área dos comportamentos aditivos e das 
dependências; 
c) Formação em Gestão Pública.

Métodos de Selecção a Utilizar:

9 - Avaliação curricular com carácter eliminatório e entrevista pública, recaindo a 
selecção no candidato que, em sede de apreciação curricular e entrevista 
pública, melhor corresponda ao perfil desejado para desempenhar o cargo, 
conforme previsto nos n.º 1 e 6 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de Dezembro, e da Lei n.º 66/2011, de 22 de Dezembro.

Detalhe de Oferta de Emprego
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Apresentação de Candidaturas

Local:  SICAD, Alameda das Linhas de Torres n.º 117,1750-147 Lisboa

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Serviço de 
Intervenção nos 
Comportamentos 
Aditivos e nas 
Dependências

1 Parque da Saúde Pulido 
Valente, Alameda das Linhas 
de Torres, n.º 117 - Edifício 
SICAD 

1750147 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Composição do Júri:

10 - Constituição do júri: 
Presidente – Mestre Alcina Branco Ló, Diretora de Serviços de Monitorização e 
Informação, no SICAD; 
1.º Vogal – Prof. Doutora Cláudia Urbano, Professora Auxiliar Convidada da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
2.º Vogal – Dra. Filomena Maria Marques da Costa Serrano, Diretora de 
Departamento de Marca e Comunicação da Camara Municipal de Lisboa; 

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Não

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:
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Formalização da Candidatura: 11 - Formalização das candidaturas – os eventuais interessados deverão apresentar a sua 
candidatura no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do aviso na bolsa de 
emprego público (BEP), mediante requerimento dirigido ao Diretor-Geral do Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, podendo ser entregue 
pessoalmente na Divisão de Gestão de Recursos, das 10:00 h às 12:30 h e das 14:30 h às 
16:30 h, ou remetido pelo correio, em carta registada, com aviso de receção, para o Parque 
de Saúde Pulido Valente, Alameda das Linhas de Torres – Nº. 117, Edifício SICAD, 17750-
147 Lisboa.
11.1 - Do requerimento de admissão ao concurso deverão constar obrigatoriamente os 
seguintes elementos, sob pena de não admissão ao procedimento concursal: 
a. Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento, número e data do bilhete de 
identidade – ou do cartão de cidadão - e arquivo que o emitiu, número de contribuinte, 
residência, código postal e telefone para contacto); 
b. Habilitações literárias e profissionais; 
c. Menção expressa do concurso a que se candidata;
 d. Declaração inequívoca da posse dos requisitos legais de provimento a que se refere o n.º 
3 deste aviso, sob pena de exclusão; 
e. Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem passíveis de influírem na 
apreciação do seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se devidamente 
comprovados. 
f. A não assinatura do requerimento determina a exclusão do concurso.
11.2 - Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acompanhados dos seguintes 
elementos, sob pena de não admissão ao procedimento concursal: 
a. Curriculum vitae actualizado, detalhado, datado e assinado, onde conste, nomeadamente, 
as funções que têm exercido e respectivos períodos de exercício bem como a formação 
profissional detida; 
b. Fotocópia simples do certificado comprovativo das habilitações literárias; 
c. Fotocópia simples dos certificados comprovativos das acções de formação profissional e de 
aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área funcional do lugar a prover, com 
indicação da entidade que os promoveu, período em que as mesmas decorreram, respectiva 
duração e classificação; 
d. Declaração actualizada, passada e autenticada pelo serviço, da qual conste a categoria e a 
carreira em que o candidato está integrado, a natureza do vinculo e o tempo efectivo na 
categoria, na carreira e na função pública;
e. Declaração, emitida pelo serviço, das funções que desempenha;
f. A avaliação de desempenho relativa ao ultimo período, não superior a 3 anos ou, sendo o 
caso, indicação dos motivos de não avaliação em um ou mais anos; 
g. Outros documentos considerados relevantes para o exercício do cargo a prover.
11.3 - Os eventuais candidatos que exerçam funções no SICAD estão dispensados da 
entrega dos documentos referidos no n.º 11.2, alíneas b), c) e f). 
12 - O Júri pode exigir a qualquer candidato, no caso de dúvida, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações. 

Contacto: 211119100

Data de Publicação 2019-10-01

Data Limite: 2019-10-15

Observações Gerais:

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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