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Área de Apoio e Suporte | Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
 

 
 

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. 

 

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

 Requisitos obrigatórios: idade superior a 18 anos e escolaridade mínima obrigatória; 

 Requisitos preferenciais: experiência relevante na área da saúde; 

 Outros requisitos: Capacidade de trabalho em equipa, relacionamento interpessoal e de 

comunicação; Autonomia, dinamismo; Elevado sentido de responsabilidade 

 Remuneração: equivalente ao salário mínimo nacional (505,00 € de remuneração base); 

 Carga horária: 40 horas semanais (sujeito a turnos rotativos com fins-de-semana e noites); 

 Disponibilidade: Imediata. 

As candidaturas devem ser formalizadas no prazo de 2 dias úteis, a contar desta publicação, ou seja, só serão 

analisadas as candidaturas recepcionadas até às 23:59 horas do dia 14 de agosto de 2015, mediante o 

preenchimento do formulário de candidatura.  

O método de seleção a utilizar consiste no seguinte: 

 

1.ª Fase: Avaliação curricular; 

2.ª Fase: Entrevista profissional de seleção de candidatos que transitaram da 1.ª fase; 

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

 

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

(formulário de candidatura eletrónico) e/ou a falta à entrevista profissional de seleção, bem como as falsas 

declarações. 

  

A referida bolsa de candidatos será válida pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de afixação da lista de 

classificação final, eventualmente renovável por igual período. 

 

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, 12 de agosto de 2015 

http://www.concursochsj.pt.vu/
http://www.chsj.pt/

