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Procedimento Concursal para a Criação de Bolsa de Recrutamento de trabalhadores para o 

desempenho de funções de Assistente Técnico 
 

  
Por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E.P.E.., de 05 de março de 2020, encontra-se aberto, pelo prazo de 05 dias úteis, contados a partir da data 
da publicação do respetivo anúncio, um procedimento concursal para a criação de uma Bolsa de 
Recrutamento para o exercício de funções de Assistente Técnico, em regime de contrato individual de 
trabalho.  
 

1. Caracterização do Posto de Trabalho 
Pretende-se recrutar trabalhadores com as seguintes competências: 

1.1. Formação em secretariado ou secretariado clínico, ou supletivamente, experiência profissional em 
serviços públicos ou privados em unidades de saúde e/ou do setor social; 

1.2. Experiência em organização administrativa (ordenação e organização de expediente e processos 
documentais); 

1.3. Experiência em área de atendimento ao público ou em vendas; 
1.4. Bom conhecimento em procedimentos administrativos, facilidade de aprendizagem e de trabalho 

em equipa.  
 

2. Local de trabalho 
As funções serão exercidas, conforme a necessidade verificada na data da contratação, nas unidades 
hospitalares de Chaves, Lamego, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real, que constituem o Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., com sede na Avenida da Noruega, Lordelo, 5000-508 Vila Real. 
 

3. Requisitos Obrigatórios 
3.1. Ter 18 anos de idade completos;  
3.2. A titularidade de Diploma de Ensino Secundário concluído (12.º ano de escolaridade), ou, 

Certificado de Formação Profissional em Secretariado, ou similar, correspondente ao mínimo 
de Nível 4 de Qualificação (de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações);  

3.3. Carta de Condução – categoria B. 

 
4. Remuneração  

Primeira posição remuneratória, nível remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única da Administração 
Pública (Decreto-Lei n.º 10-B/2020 de 20.03), ou seja, o valor de € 693, 13. 

 
5. Regime de trabalho  

O trabalho será distribuído com a carga horária de 35 horas semanais (aplica-se o regime de trabalho 
equiparado ao em vigor para a Função Pública), podendo ser organizado por turnos, que incluem, trabalho 
noturno e/ou escala de trabalho ao fins-de-semana e feriados.  
  

6. Formalização de candidaturas 
6.1.  As candidaturas deverão ser formalizadas, mediante o preenchimento e a submissão 

eletrónica do formulário de candidatura com os respetivos comprovativos, conforme instruções 
disponibilizadas no sítio do CHTMAD, EPE em http://www.chtmad.min-saude.pt, na área de 
“Profissional/Recursos Humanos/Recrutamento”;  

6.2. As candidaturas deverão ser acompanhadas, obrigatoriamente, dos seguintes elementos*:  
a) Formulário de candidatura devidamente preenchido (disponível no sítio do CHTMAD, EPE);  
 

http://www.chtmad.min-saude.pt/
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b) Um exemplar do Curriculum Vitae (CV) detalhado em formato Europass, redigido em língua 
portuguesa, datado e assinado;  

c) Comprovativo das habilitações literárias ou equivalente legal (no caso de habilitação não 
portuguesa, deverá entregar comprovativo da respetiva equivalência); 
d) Experiência profissional e/ou Formação profissional devidamente comprovada;  
e) Disponibilidade imediata a declarar na candidatura; 
f) Declaração que ateste a robustez física e o perfil psíquico exigidos para o exercício das funções 
profissionais a que se propõe (declaração do próprio); 
g) Certificados de Cursos de Formação Profissional, com relevância para o desempenho do posto 
em recrutamento. 
 

7. Fundamentos de exclusão de candidaturas 
É motivo para exclusão de candidaturas: 

a) A não apresentação dos documentos considerados obrigatórios, elencados no ponto 6.2;  
b) Apresentação de CV sem elementos de identificação suficientes para a notificação do candidato; 
c) Apresentação de falsos documentos, o que determina a participação às entidades competentes; 
d) Candidaturas enviadas sob outro meio que não o referido no ponto 6.1; 
e) Candidaturas enviadas fora do prazo; 
f) Não cumprimento dos requisitos obrigatórios de admissão referidos no ponto 3; 
g) Não comparência na data e horas indicadas, para a realização de prova escrita de conhecimentos 
e/ou provas de avaliação psicológica;  
h) Falta à entrevista profissional de seleção à data e horas marcadas; 
i) Não apresentação no dia da realização de qualquer dos métodos de seleção, do cartão de cidadão 
atualizado.  
  

8. Prazo de entrega das candidaturas 
O prazo de entrega das candidaturas é de 05 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, 
prevalecendo a data e a hora registada no sistema de informação do CHTMAD, EPE, ou seja, o limite do 
quinto dia, às 23h59m. 

 
9.  Métodos de seleção1 

9.1. Os métodos de seleção obrigatórios, por esta ordem, são:  
a) Avaliação curricular (AC); 

b) Entrevista profissional de seleção (EPS) **.  

9.2. Podem, ainda, ser realizados métodos de seleção adicionais, sempre que se justifique, para 
seleção de candidatos sem vínculo jurídico ao CHTMAD, EPE, complementares aos referidos no 
ponto 9.1, que se consubstanciam, em prova escrita de conhecimento e/ou testes de avaliação 

psicológica (PC/AP) ***.  

 

 

* A não apresentação de cópias dos documentos implica a valoração dos critérios de seleção com 0 (zero) pontos.  

 

**No dia da entrevista os candidatos deverão fazer-se acompanhar dos originais de todos os documentos apresentados aquando 

da candidatura e, obrigatoriamente, do cartão de cidadão atualizado.  

 
*** Todos os métodos de seleção serão classificados de 0 a 20 valores. Cada um dos métodos de seleção tem carácter 

eliminatório. A obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores, em qualquer método de seleção, resulta na exclusão do 
candidato, não sendo aplicado o método seguinte. Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação dos métodos são da 
responsabilidade do júri que delibera através de atas. A respetiva seleção, grelha classificativa e o sistema de valoração final, são 
facultados aos candidatos, sempre que solicitados.  
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10. Notificação de candidatos e publicações  
Os candidatos serão notificados através do endereço de correio eletrónico, por estes fornecido, aquando 
da submissão da respetiva candidatura, não sendo facultadas quaisquer informações telefonicamente. 
Os resultados do procedimento de seleção, nomeadamente, lista de ordenação, assim como, referência à 
admissão ou exclusão dos candidatos, serão disponibilizados no sítio do CHTMAD, EPE.  

  
11. Proteção de dados pessoais  

Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito do presente procedimento concursal, serão 
tratados de forma lícita e limitada à finalidade para a qual foram recolhidos. Serão armazenados e 
conservados pelo tempo exclusivamente necessário, de acordo com a finalidade e nos termos legalmente 
previstos. De acordo com a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) e respetiva 
legislação, os candidatos e opositores a este procedimento de recrutamento, poderão solicitar o acesso às 
candidaturas dos restantes oponentes e a todos os documentos administrativos, gerados no âmbito deste 
procedimento.  

 
12. Igualdade de oportunidades  

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o CHTMAD, EPE, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 
toda e qualquer forma de discriminação.  

 
 

Centros Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, Vila Real, 07 de agosto de 2020 
 
 
A Vogal Executivo do Conselho de Administração  
 
 
(Elsa Justino) 

 


