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CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, EPE 
 

AVISO 
Bolsa para Admissão de Assistentes Operacionais  

 
          

 

 

O Centro Hospitalar de São João, EPE pretende constituir uma bolsa para admissão de Assistentes 

Operacionais, em regime de contrato individual de trabalho, correspondente a uma carga horária 

semanal de 40 horas em regime de trabalho por turnos. 

 

1. Descrição da Função e outras Condições: 

 

 Funções: de acordo com o conteúdo funcional descrito na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 Remuneração: equivalente ao salário mínimo nacional; 

 Carga Horária de Trabalho: 40 horas semanais (sujeito a turnos rotativos com fins-de-semana 

e noites). 

 

2. Perfil: 

 Requisitos obrigatórios:  

• Idade mínima de 18 anos; 

• Escolaridade mínima obrigatória; 

• Disponibilidade imediata (a declarar na candidatura); 

• Disponibilidade para realização de trabalho por turnos (a declarar na candidatura). 

 

 Requisitos preferenciais:  

• Experiência relevante na área da saúde; 

• Ser detentor do curso profissional de técnico auxiliar de saúde nos termos da Portaria n.º 

1041/2010, de 07 de outubro. 

 

 Outros requisitos: 

• Capacidade de trabalho em equipa, relacionamento interpessoal e de comunicação;  

• Autonomia; 

• Dinamismo;  

• Elevado sentido de responsabilidade. 
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3. Meio de Candidatura: 

 A candidatura apenas poderá ser efetuada através de submissão através de formulário 

disponível em www.chsj.pt ou em http://concursosrh-chsj.min-saude.pt/BAAO 

 A candidatura deve ser formalizada no prazo de 3 dias úteis, a contar desta publicação, 

apenas sendo analisadas as candidaturas rececionadas até às 23:59 horas do dia 29 de 

dezembro de 2017. 

 

4. Documentos a apresentar: 

• Curriculum Vitae (no momento da candidatura) 

• Certificado de habilitações (no momento da candidatura) 

• Certidão de registo criminal (no dia de realização da entrevista) 

• Atestado de robustez física (no dia de realização da entrevista) 

• Fotocópia Certificado do curso profissional de técnico auxiliar de saúde nos termos da 

Portaria n.º 1041/2010, de 07 de outubro (obrigatório para efeitos de valorização, sob 

pena de não ser atribuída nota) 

• Fotocópia do(s) certificado(s) de ação(ões) de formação e aperfeiçoamento profissional 

em áreas relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da 

função, com a respetiva duração (obrigatório para efeitos de valorização, sob pena de não 

ser atribuída nota) 

• Demais comprovativos do alegado na candidatura (no dia de realização da entrevista) 

 

5. Método de Seleção 

1.ª Fase: Avaliação Curricular (AC); 

2.ª Fase: Entrevista Seleção (ES) efetuada aos primeiros 400 candidatos classificados na AC; 

3.ª Fase: Constituição da bolsa de assistentes operacionais. 

 

6. Fatores de Exclusão 

• Candidaturas enviadas sob outro meio que não o referido no ponto 3; 

• Candidaturas enviadas fora do prazo; 

http://www.chsj.pt/
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• Não cumprimento dos requisitos obrigatórios; 

• Não apresentação dos seguintes documentos no momento de apresentação da 

candidatura: 

a) Curriculum vitae 

b) Fotocópia Certificado de habilitações 

• Declarações ou documentação falsas; 

• Anotações no Registo Criminal; 

• Falta/atraso à entrevista profissional de seleção à data e horas marcadas; 

• Avaliação negativa de desempenho/rescisão contrato por parte do CHSJ para candidatos 

que já tenham tido uma relação laboral com o CHSJ. 

 

7. Notificações e Publicitações 

 Todas as notificações aos candidatos serão efetuadas através do envio de correio eletrónico 

para o endereço por estes fornecido aquando da respetiva candidatura; 

 A divulgação das listas de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento, dos 

candidatos admitidos à entrevista profissional de seleção e a lista de ordenação final dos 

candidatos serão afixadas no Front-Office do Serviço de Gestão de Recursos Humanos (Piso 

2) em horário de expediente e disponibilizadas no sítio da Internet do Centro Hospitalar de 

São João, EPE (www.chsj.pt). 

 

8. Validade da Bolsa 

A Bolsa constituída é válida pelo período de 6 meses, contados a partir da data de afixação da lista 

de classificação final, eventualmente renovável por decisão do Conselho de Administração do 

CHSJ, EPE, não se constituindo, contudo, o CHSJ na obrigação de contratar. 

  

Consideram-se sem efeito todas as candidaturas espontâneas, recebidas no Centro Hospitalar 

de São João, EPE, até à data da abertura do presente procedimento, sendo somente válidas as 

recebidas através do meio acima referido. 

 

Porto e Centro Hospitalar de São João, EPE, 27 de dezembro de 2017 

http://www.chsj.pt/

