AVISO
Foi aprovada para o ano de 2021 uma nova Bolsa de Inspetores Sanitários, cujo objetivo é garantir
que a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) disponha dos recursos humanos
necessários para o exercício, em prestação de serviços, da inspeção sanitária de carnes em
matadouros e salas de desmancha.
A constituição da referida nova Bolsa destina-se a suprir necessidades motivadas pelo aumento
ocasional e extraordinário de trabalho, substituição dos efetivos existentes por motivos de férias e
ainda para dar resposta a eventos de carácter sazonal.
Os Médicos Veterinários a integrarem a mencionada Bolsa deverão possuir os seguintes
requisitos:
→ Inscrição na Ordem dos Médicos Veterinários;
→ Formação profissional especifica ao tipo de funções a exercer.
Para procederem ao seu registo devem fazê-lo através de formulário disponibilizado on-line,
dedicado a esta matéria constante do portal da DGAV, identificado como “Formulário - Bolsa de
Inspetores”.
O formulário depois de preenchido e assinado manualmente, deve ser enviado, digitalizado, para
o endereço electrónico bolsa@dgav.pt., juntamente com os seguintes documentos digitalizados:
→
→
→
→
→

curriculum vitae atualizado, datado e assinado (manualmente).
Documento comprovativo das habilitações Literárias;
Cédula profissional da Ordem dos Médicos Veterinários de Portugal;
Cartão do Cidadão / Bilhete de Identidade, validade;
Documentos comprovativos de experiência profissional de inspeção sanitária em
matadouros e salas de desmancha - terá que apresentar comprovativos em como exerceu
essas funções, (terá de ter pelo menos 200 horas de formação), quando, e em que matadouros
e salas de desmancha.

Mais se informa que os Médicos Veterinários que já se registaram no formulário acima mencionado
até à presente data não carecem de o fazer de novo.
Finalmente, informa-se que no âmbito da presente Bolsa de Inspetores, não é possível contratar
pessoal com vínculo à função pública.
DGAV, Lisboa, 25 de outubro de 2021
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