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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE ASSISTENTE OPERACIONAL

1rÉcrurco DE MANUTENçÃo r ruoronrsrn)

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Yila do Conde, EPE, pretende proceder ao Recrutamento de um

Assistente Operacional para prestar diversos serviços na área das manutenções de equipamentos/

instalações, bem como motorista - para o Serviço de lnstalações e Equipamentos.

1 - Local de Trabalho: Unidades hospitalares do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, E.P.E.

2 - Funções a exercer: as correspondentes à categoria de Assistente Operacional -técnico de manutenção

e motorista.

3 - Carreira e categoria: Assistente Operacional.

4 - Contrato: Contrato lndividual de Trabalho (Lei n.e 7 /2009, de 72/02.

5 - Remuneração Base: 705,00€. Carga horária: 35 horas semanais.

6 - Requisitos obrigatórios:

r Escolaridade mínima obrigatória (em função da idade);

. Detentor da carta de condução;

. O mínimo de um ano de experiência na área das manutenções de equipamentos/ instalações,

bem como de motorista, em contexto hospitalar;

o Disponibilidade total e imediata (a declarar na carta de admissão a concurso);

r Os restantes requisitos elencados na declaração anexa a este anúncio, a qual deve ser datada e

assinada pelo candidato.

7 - Requisitos preferenciais:

r Experiência profissional nas funções a exercer, em contexto hospitalar e outros, relacionados

com áreas da saúde;

o Capacidade de trabalhar em equipa interdisciplinar, de estabelecer um bom relacionamento

interpessoal, bem como, competências de orientação para o serviço público.

8 - Documentos a apresentar (sob pena de exclusão):

a) Carta de apresentação dirigida ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Póvoa

de Varzim/Vila do Conde, EPE (anexa a este anúncio) onde conste:

i. ldentificação do procedimento concursal: identificar a carreiraf calegoria para a qual foi aberto

o recrutamento, data e local de publicidade do recrutamento;

ii. ldentifícação do candidato pelo nome, data de nascimento, nacionalidade, número de

identificação fiscal e endereço postal e eletrónico;

b) Declaração sob compromisso de honra a que se refere o ponto 6 do presente anúncio;

b) Curriculum Vitae (Europoss) atualizado;

c) Certíficado de habilitações;
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d) Comprovativo da experiência profissional mencionada no CV (declaração(ões) da(s) entidade(s)

empregadora(s)), onde conste a função desempenhada e o tempo de serviço;

e) Certifícados de ações de formação complementar mencionadas no CV;

f) Apresentação da declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados pessoais

no âmbito do presente procedimento concursal, a anexo a este anúncio.

9 - Prazo de apresentação das candidaturas: cinco dias calendário após a publicitação deste anúncio.

10 - Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser entregues pelo correio, com aviso de

receção - contando-se, neste caso, a data do registo, endereçadas ao Centro Hospitalar póvoa de

Varzim/Vila do Conde, EPE - Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Largo da Misericórdia, Sem n.e,

4490-421 Póvoa de Varzim.

Consideram-se sem efeito as candidaturas espontâneas recebidas no Serviço de Gestão de Recursos

Humanos até à data desta publicação.

11 - Métodos de selecção: 1.e fase - Avaliação Curricular (AC) e 2.a fase - Entrevista Profissional de

Selecção (EPS), sendo a Classificação final (CF) obtida através da seguinte fórmula: CF= (AC+ EpSl /2.

Na classificação final resultante da aplicação dos métodos de seleção é adotada a escala de 0 a 20 valores,

considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, em

qualquer dos métodos de seleção.

12 - Elementos do Júri:

Vogais Efetivos

. Eng.e Catarina Vieira, que preside;

r Sr. Francisco da Silva Maia;

r Dr.ê Aurora Campos.

Vogais Suplentes

r Dr.e Paula Lopes;

r D. Céu Pereira.

13 - Prazo de validade: Aïé 12 meses após a homologação da lista definitiva de classificação final.

caducando após essa data.

As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos

métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são

facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
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