
 

 

 
 

 

Procedimento concursal comum para preenchimento de 164 postos de trabalho da carreira geral de 
assistente técnico do mapa de pessoal da ARSLVT, I.P., aberto conforme aviso n.º 8316/2015,  

de 30 de julho de 2015 
 

 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT, I.P.) tem sido confrontada, 
desde a publicitação do aviso n.º 8316/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de 
julho de 2015, com inúmeros pedidos de emissão de declarações destinadas à instrução de eventuais 
processos de candidaturas ao procedimento em referência. 
 
Tendo constatado que uma parte significativa dos pedidos apresentados dizem respeito a potenciais 
candidatos que não reúnem os requisitos de admissão previstos no Ponto 6. do referido aviso, por já se 
encontrarem integrados na carreira e categoria de assistente técnico e ocuparem postos de trabalho do 
mapa de pessoal da ARSLVT, I.P., informa-se o seguinte: 
 

1. O presente procedimento concursal destina-se exclusivamente a trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida; 
 

2. Não obstante, mesmo sendo detentores de uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, caso já se encontrem integrados na carreira e categoria 
de assistente técnico e ocupem atualmente postos de trabalho do mapa de pessoal da ARSLVT, 
I.P. não reúnem os requisitos de admissão ao presente procedimento concursal; 
 

3. Assim, esclarece-se que não serão admitidos candidatos que, cumulativamente,  
 

 se encontrem integrados na carreira;  

 sejam titulares da categoria em referência; e  

 não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho no mapa de pessoal da 
ARSLVT, I.P. idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o referido 
procedimento. 

 
4. Além daqueles trabalhadores, apenas os candidatos que se encontrem presentemente em situação 

de requalificação reúnem os critérios de elegibilidade. 
 

Pela presente nota de informação espera-se ter contribuído para o esclarecimento de dúvidas recorrentes 
que têm vindo a ser colocadas a esta Administração Regional de Saúde.  
 
Informa-se ainda que para esclarecimento de outras questões relacionadas com este procedimento foi 
colocado à disposição dos opositores um conjunto de FAQ’s, bem como um número de telefone e um 
endereço de correio eletrónico dedicados:  
Telefone: 21 842 51 19; 
E-mail: concursoat2015@arslvt.min-saude.pt 
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