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RECRUTAMENTO DE TÉCNTCO(AI SUPERTOR DE SERVTçO SOCTAL

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE, pretende recrutar 1Técnico(a) Superior de

Serviço Social

t. DESCRTçÃO DA FUNçÃO E COND|çÕES CONTRATUATS

Carreira: Técnico Superior; Categoria: Técníco Superior.

Funções: AsinerentesaoconteúdofuncionaldacarreiradeTécnicoSuperiordeServiçoSocial.

Local de Trabalho: Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, E.P.E. - Unidade da

Póvoa de Varzim e Unidade de Vila do Conde.

Contrato: Contrato lndividual de Trabalho a Termo lncerto (para suprir a necessidade de

substituição temporária de profissional ausente).

Remuneração: as definidas para a respetiva carreira e categoria (L268,04€1.

Carga horária: 35 horas semanais.

3

PERFIL

Requisitos obrigatórios:

r Licenciatura em Servíço Social.

. Disponibilidade total e imediata (a declarar no requerimento de admissão a concurso);

. Os restantes requisitos elencados no requerimento de candidatura.

Requisitos preferenciais:

. Experiência profissional na função a exercer, preferencialmente em contexto hospitalar.

. Capacidade de trabalhar em equipa e de estabelecer um bom relacionamento interpessoal;

. Dinamismo;

. Elevado sentido de responsabilidade.

CANDIDATURAS

Formalização das candidaturas:

. As candidaturas deverão ser remetidas exclusivamente por correío eletrónio para o e-mail

n oneçíô ch min -q.errdp ntn

r A cada candidatura deverá corresponder uma única resposta.

. Toda a documentação referente à candidatura deve ser agregada num único anexo.

. Consíderam-se sem efeito as candidaturas espontâneas recebidas no Serviço de Gestão de

Recursos Humanos até à data desta publicação.
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4.

Prazo de apresentação das candidaturas: três dias úteis após a publicitação deste anúncio

(exclusive).

Documentos a apresentar (sob pena de exclusão):

a) Requerimento de admissão a concurso devida e integralmente preenchido (anexo a este

anúncio);

b) Curriculum Vitae (Modelo Europeu) atualizado;

c) Fotocópia do certificado de habilitações;

d) Declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados pessoais no

âmbito de procedimento concursal para recrutamento 1 Técnico(a) de Serviço Social

devídamente preenchida e assinada (anexa a este anúncio);

Outros documentos a apresentar para efeitos de avaliação curricular:

a) Fotocópia dos certificados das ações de formação profissional mencionadas no CV;

b) 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).

. Para efeitos de avaliação curricular, apenas serão valoradas as ações de formação e a

experiência profissional devidamente comprovadas.

MÉToDos DE sErEçÃo

1.!! fase: avaliação curricular (AC)

2.3 fase: entrevista profissional de seleção (EPS)

Classificação final (CF): CF = (AC+EPS)/2.

. A obtenção de classificação inferior a 9,5 valores em qualquer dos métodos de seleção é

eliminatória.

. Somente serão convocado para a entrevista os 5 candidatos que apresentem melhor

classificação na avaliação curricular.

5. ETEMENTOS DO JÚRI:

Dr.q Paula Silva, que preside;

Dr.e Vânia Sueli Campos, 1.e vogal efetiva;

Dr.e Paula Lopes, 2.e vogal efetiva.

Suplentes:

Dr.e Sónia Milhazes, 1.e vogal suplente;

Dr.e Sara Carvalho, 2.e vogal suplente.

6. NOTTFTCAçõES E PUBUCTTAçÕES
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. A par da divulgação no sítio da lnternet do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde,

EPE (www.chpwc.pt), todas as notificações aos candidatos serão efetuadas através do envio de

correio eletrónico para o endereço por estes fornecido aquando da respetiva candidatura.

o A primeira ata do júri nomeado para o presente processo de recrutamento pode ser consultada,

a pedido, por qualquer interessado, no Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

Póvoa de Varzim, 03 de agosto de2022.

o ente do Conselho de Administração

stRìrço ÌrAüoflAr
DESflhf r

,
!

Dr. José Gaspar Pinto de Andrade Pais

cENTRo HosptrÁLAR pa póvoe DE vARZtM-vtLA Do coNDE, EpE
UNI DADE On pÓVOe DE VA RZIM - Largo da Misericórdia, 449 0-427 póvoa cle Varzim
TEL + 35 1 252 690 600 FAX + 35 1 2SZ 6Lt 120
UNIDADE DE VILA DO CONDE - Lârgo António Jose de Almeida,4480-711 Vila do Conde
TEL + 35 r 252 295 100 FAX + 35 1 252 645 ?92
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REQUERIMENTO DE ADMISSÃO A CONCURSO 

 
 
 
 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração  

do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, E.P.E  

 

____________________________________________________________(nome), nascido a 

___/___/______ (DN), em ___________________________ (naturalidade), portador BI/CC n.º 

_________ - ____, residente em 

_____________________________________________________________, ________-____ 

_____________________ (morada), com o seguinte correio electrónico 

__________________________________________ e contacto telefónico ________________, 

vem muito respeitosamente requerer a V. Exª. que se digne admiti-lo(a) ao procedimento concursal 

para contratação de Técnico(a)  Superior de Serviço Social (TSSS) publicado no sitio da internet do 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, E.P.E a 3 de agosto de 2022. 

Para o efeito, declaro sob compromisso de honra: 

a) Ter nacionalidade portuguesa (ou enquadrar-me em lei especial ou convenção 

internacional); 

b) Ter 18 anos completos; 

c) Possuir as habilitações literárias e profissionais exigidas no anúncio do procedimento para 

desempenho das funções de TSSS; 

d) Ter a minha situação militar regularizada; 

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interditado para o exercício da função 

a que me candidato; 

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e cumpri as 

leis de vacinação obrigatória; 

g)    Ter disponibilidade imediata para o exercício de funções a que me candidato. 
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Documentos que acompanham a candidatura: 

Curriculum Vitae (Modelo Europeu) atualizado; 

Fotocópia do certificado de habilitações; 

Declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados pessoais no âmbito de 

procedimento concursal de Bolsa de Recrutamento para assistentes operacionais devidamente 

preenchida e assinada (anexa a este anúncio); 

Fotocópia dos certificados das acções de formação profissional mencionadas no CV; 

Comprovativos da experiência profissional mencionada no CV. 

 

 

Pede deferimento, 

 

________________________, ____ de agosto de 2022 

 

 

 

O candidato 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E DE CONFIDENCIALIDADE NO TRATAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Declaro na qualidade de candidato ao concurso para contratação de Técnico(a) Superior de Serviço 

Social publicitado a 3 de agosto de 2022 e para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD) (EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 prestar, 

por este meio, o meu EXPRESSO CONSENTIMENTO para o tratamento dos dados e documentos pessoais 

que tenha direta ou indiretamente informado, fornecido ou cedido no âmbito do presente ao Centro 

Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE, Pessoa Coletiva n.º 508 741 823, com sede no Largo 

das Dores, Sem N.º, 4480-421 Póvoa de Varzim, sob compromisso desta entidade manter a 

confidencialidade dos meus dados e a identidade das pessoas responsáveis pelo tratamento e recolha 

dos meus dados e cumprimento da demais legislação.  

Declaro permitir sem prejuízo do atrás disposto, a disponibilidade, articulação e o intercâmbio dos 

dados pessoais fornecidos ou informados com entidades ou pessoas terceiras, desde que a divulgação 

dos dados tenha por finalidade a atividade da Instituição e o processo concursal acima identificado, 

salvo se por escrito desistir da minha candidatura, ou ainda se por motivo de força maior, deixarem de 

estar reunidas as condições necessárias para a manutenção do tratamento dos dados, sendo que, neste 

último caso, os referidos dados pessoais poderão ser conservados, nos termos descritos da lei.  

Declaro que a presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o tratamento 

e dos meus dados e documentos pessoais no âmbito do referido procedimento concursal aberto no 

CHPVVC, EPE, podendo esta entidade logo que finalizado e concluído o procedimento concursal 

inutilizar ou destruir o meu processo de candidatura e todos os documentos anexos, se não os reclamar 

ou solicitar a sua devolução por escrito volvidos trinta dias úteis.  

O CHPVVC, EPE garante que a documentação fornecida e todas as informações transmitidas no âmbito 

do procedimento concursal serão utilizadas unicamente no âmbito do concurso e das tarefas inerentes 

ao respetivo júri, garantindo o cumprimento do RGPD e demais legislação em vigor.  

Na qualidade de candidato abaixo identificado garanto a confidencialidade e o sigilo dos dados pessoais, 

bem como, que a documentação obtida e todas as informações transmitidas no âmbito do 

procedimento concursal pelo CHPVVC, EPE serão utilizadas unicamente no âmbito do respetivo 

procedimento, obrigando-me a não proceder a qualquer divulgação pública.  

Mais declaro, para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, ter tomado pleno 

conhecimento e compreendido devidamente os direitos e obrigações que assistem relativamente ao 
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tratamento, segurança e confidencialidade dos dados pessoais e o teor completo da presente 

declaração:  

 

Nome do candidato:____________________________________________________________  

☐C.C.  _________________válido até: ____ / ____ / ______   NIF. ________________________ 

____ DE ______________ DE _______ASS. _________________________________________ 
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