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Admissão de Pessoal Técnico Superior 

 
           

O Centro Hospitalar de São João, EPE, pretende constituir uma bolsa de candidatos para o exercício de 

funções de Técnico Superior, para integrar a Equipa de Auditoria Interna, em regime de contrato individual 

de trabalho a termo certo, ao abrigo do Código do Trabalho. 

A remuneração mensal a atribuir será de € 1 201,48, correspondente a uma carga horária semanal de 40 

horas. 

As candidaturas devem ser formalizadas no prazo de 5 dias corridos, a contar desta publicação, ou seja, 

só serão analisadas as candidaturas recepcionadas até às 24horas do dia 28 de Dezembro, mediante 

envio do Curriculum Vitae, acompanhado de carta de apresentação / motivação.  

A candidatura deve ser remetida, exclusivamente, ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, através 

do endereço eletrónico: concursos.sgrh@hsjoao.min-saude.pt com indicação no campo “Assunto” – Bolsa 

Técnico Superior para Auditor Interno. 

 

1. Descrição da Função: 

Desempenho de funções de Técnico do Serviço de Auditoria Interna, previsto no artigo 17º dos 

Estatutos dos Hospitais EPE – Anexo ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, na versão que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 09 de novembro, nomeadamente, a avaliação dos 

processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, 

operacional, informático e de recursos humanos.  

 

2. Perfil 

Requisitos Obrigatórios: 

 Licenciatura em Economia, Gestão, Contabilidade ou Auditoria; 

 Experiência profissional mínima de 2 anos em auditoria; 

 Disponibilidade Imediata. 

 

Requisitos Preferenciais: 

 Experiência profissional relevante na área hospitalar; 

 Domínio das ferramentas Microsoft Office, na ótica do utilizador, em particular Excel, Outlook, Word 

e Access; 

 Inscrição no Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI); 

 Possuir as seguintes competências pessoais: 

i. Capacidade de trabalho em equipa, relacionamento interpessoal e de comunicação; 
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ii. Capacidade de trabalhar em ambiente exigente (trabalhar sobre pressão e cumprir prazos e 

objectivos rigorosos);  

iii. Capacidade de análise/gestão de processos, deteção de falhas e proposta de melhoria; 

iv. Capacidade analítica e de aprendizagem; 

v. Autonomia, dinamismo e criatividade; 

vi. Disponibilidade, flexibilidade e capacidade de gestão de tempo; 

vii. Elevado sentido de responsabilidade; 

 

O método de seleção a utilizar consiste no seguinte: 

1 – Avaliação curricular; 

2 – Entrevista profissional para os primeiros 10 classificados na referida avaliação curricular, 

eventualmente complementada com testes de utilização de software e análises de casos práticos. 

Serão considerados motivos de exclusão a candidatura enviada sob outro meio que não o referido 

anteriormente (e-mail) e/ou a falta à entrevista profissional de seleção, bem como as falsas declarações. 

 

A referida bolsa de candidatos será válida pelo prazo de 6 meses, contados a partir da data de afixação da 

lista de classificação final. 

 

A divulgação das listas de candidatos admitidos à entrevista profissional de seleção, assim como as datas 

da sua realização, serão oportunamente afixadas no Front-Office do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos (Piso 2) e disponibilizadas no sítio da Internet do Centro Hospitalar de São João, EPE 

(www.chsj.pt) 

 

 

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

São João, EPE, até à data desta publicação, sendo somente válidas as recebidas através do meio 

acima referido.  

  

Porto e Centro Hospitalar de São João, EPE, 23 de dezembro de 2014 

http://www.chsj.pt/

