
 

 
 

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO E.P.E. 

AVISO 

 
BOLSA DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM 

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

exercício de funções de Enfermeiro, em regime de Contrato Individual de Trabalho a Termo 

(certo ou incerto), ao abrigo do Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

Fevereiro. 

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 dia 25 de Junho de 2015, considerando-se apenas as 

candidaturas rececionadas entre as 00.00h e as 23.59h desse dia. Só serão analisadas as 

candidaturas rececionadas durante esse período. 

 

 A candidatura deve ser formalizada, obrigatoriamente, mediante preenchimento de 

documento de candidatura disponibilizado no site da internet do Centro Hospitalar de São João 

(www.chsj.pt – na área “Concursos” e no item “Bolsa de Enfermagem”) e remetida, 

exclusivamente, ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, em formato .pdf, através do 

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

Bolsa de enfermagem.  

 
O método de seleção a utilizar será apenas o de entrevista profissional.  

Os critérios de avaliação da entrevista profissional e a composição do júri estão disponibilizados 

neste aviso (Anexo I- critérios de seleção de entrevista profissional). 

 
Serão considerados motivos de exclusão o não preenchimento completo do documento de 

candidatura e/ou falta à entrevista profissional, e/ou não comparência no dia e hora marcada, 

bem como as falsas declarações. 

 

http://www.chsj.pt/
mailto:concursos.sgrh@chsj.min-saude.pt


 

 
 

A referida bolsa de candidatos será válida durante o prazo de 6 meses, contados a partir da 

data de afixação da lista de classificação final. 

 
A lista com candidatos admitidos à bolsa bem como a lista de classificação final, serão 

divulgadas no Site do Centro Hospitalar de São João (www.chsj.pt).  

 

A convocatória para entrevista profissional de seleção será enviada para o e-mail indicado pelo 

candidato no documento da candidatura. Será pedida confirmação receção de e-mail. A falta 

dessa confirmação é motivo de exclusão. 

 

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 Junho de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ANEXO I 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ENTREVISTA PROFISSIONAL 

 
 
Critérios de avaliação: 

Capacidade de argumentação; -------------------------------------------------------------------------------------  

Conhecimentos demonstrados; ------------------------------------------------------------------------------------  

Disponibilidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Facilidade de comunicação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Facilidade de relacionamento; --------------------------------------------------------------------------------------  

Motivação para o trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Pensamento de Enfermagem; --------------------------------------------------------------------------------------  

Postura; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Outros Aspetos relevantes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A classificação final será de acordo com a seguinte escala: -------------------------------------------------  

- Excelente - ≥ 18 a 20; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Muito Bom - ≥ 16 a ‹18; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Bom - ≥ 14 a ‹16; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Suficiente - ≥12 a ‹14; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Insuficiente - ≥10 a ‹12; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Como critérios de desempate serão considerados os seguintes itens: -----------------------------------  

1. Ter realizado estágios no Centro Hospitalar de São João EPE; -----------------------------------  

2. Ter concluído uma especialização em enfermagem reconhecida pela Ordem dos 

Enfermeiros. 

3. Melhor nota final de licenciatura em enfermagem; ------------------------------------------------  

 
Constituição do Júri: 

 

Presidente: 

Euridice Maria Corrêa Portela, - Enfermeira Diretora  

 

Vogais Efetivos: 

1º Manuel Conceição Silva Rocha – Enfermeiro Supervisor 

2º Maria Filomena Passo Teixeira Cardoso – Enfermeira Supervisora 

 

Vogais Suplentes: 

1º José António Veiga Fonseca – Enfermeiro Supervisor 

2º Maria Isabel Barbosa Ribeiro – Enfermeira Supervisora 


