Área de Apoio e Suporte | Serviço de Gestão de Recursos Humanos
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, EPE
AVISO
Bolsa para Admissão de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Ramo de Análises Clínicas e de Saúde Pública

O Centro Hospitalar de São João, EPE, pretende constituir uma bolsa para admissão de Técnicos
de Diagnóstico e Terapêutica - Ramo de Análises Clínicas e de Saúde Pública, em regime de
contrato individual de trabalho, correspondente a uma carga horária semanal de 40 horas.

1. Descrição da Função e outras Condições:
Funções: Exercício de funções de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica – Ramo de Análises
Clínicas e de Saúde Pública, com o conteúdo funcional previsto no Decreto-Lei n.º 564/99, de
21 de dezembro;
Remuneração: 1.020,60 € de remuneração base;
Carga Horária de Trabalho: 40 horas semanais.

2. Perfil:
Requisitos obrigatórios:


Licenciatura em Análises Clínicas e de Saúde Pública – carreira de Técnico de Diagnóstico
e Terapêutica;



Cédula profissional de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica;



Disponibilidade imediata (a declarar na candidatura);



Disponibilidade para trabalhar por turnos, noites, sábados, domingos e feriados (a
declarar na candidatura).

Requisitos preferenciais:


Visão estratégica global e integrada da função de um Serviço de Patologia Clínica;



Bom sentido de responsabilidade e de capacidade de organização pessoal e de gestão do
tempo/trabalho;



Boa capacidade para trabalho em equipa e boa capacidade de orientação para os
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resultados do serviço e da instituição
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Experiência na utilização de sistemas de informação laboratoriais (preferencialmente
Clinidata).

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/BolsaTDTAC
A candidatura deve ser formalizada no prazo de 5 dias úteis a contar desta publicação,
apenas sendo analisadas as candidaturas rececionadas até às 23:59 horas do dia 3 de março
de 2017.

4. Documentos a apresentar:
a) Curriculum Vitae
b) Fotocópia Cartão de cidadão ou bilhete de identidade
c) Fotocópia Certificado de habilitações
d) Fotocópia Cédula profissional
e) Demais comprovativos do alegado na candidatura.

5. Método de Seleção
1.ª Fase: Avaliação Curricular (AC);
2.ª Fase: Entrevista Profissional (EP) a candidatos com a nota mínima de 9,5 valores na AC;

6. Fatores de Exclusão
f) Candidaturas enviadas sob outro meio que não o referido no ponto 3;
g) Candidaturas enviadas fora do prazo;
h) Não cumprimento dos requisitos obrigatórios;
i) Declarações ou documentação falsas;
j) Avaliação Curricular com uma nota inferior a 9,5 valores;
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k) Falta à entrevista profissional de seleção;
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l) Não entrega, no momento de apresentação da candidatura, dos documentos referidos nas
alíneas a) a d) do ponto 4.

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 24 meses, contados a partir da data de
afixação da lista de classificação final, eventualmente renovável por decisão do Conselho
de Administração do CHSJ, EPE.

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.
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Porto e Centro Hospitalar de São João, EPE, 24 de fevereiro de 2017
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