ACSA
Acreditação

AVISO

PROCEDIMENTO

CONCURSAL

PARA

CONSTITUIÇÃO

DE

BOLSA

DE

RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS (M/F)

Encontra-se aberto, por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria
Maior, E.P.E., datada de 08.08.2019, o concurso para constituição de bolsa de recrutamento
de assistentes operacionais, em regime de contrato individual de trabalho, sem termo, termo
resolutivo certo ou incerto, pela remuneração base de € 635,07 (seiscentos e trinta e cinco
euros e sete cêntimos), com uma carga horária correspondente a 35 horas semanais e em
regime de horário por turnos.

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento do formulário de
candidatura, anexando os documentos obrigatórios, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar
da data de publicação deste aviso, devendo ser remetidas exclusivamente por correio postal,
com aviso de receção, dirigido a:
Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.
Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Campo da República Apartado 181
4754 – 909 Barcelos
(consideram-se entregues dentro do prazo os requerimentos e respetivos documentos cujo
aviso de receção tenha sido expedido até ao termo do prazo estabelecido)

As candidaturas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente, dos seguintes documentos:

do HSMM);
datos devidamente datada e
assinada (publicado em anexo ao presente aviso).

(Europass), num limite de 4 páginas datado e assinado;
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ções literárias - nível de escolaridade
mínimo exigível - 9.º ano;

pela(s) entidade(s) empregadora(s);

Serão consideradas para efeitos de avaliação curricular apenas as informações
devidamente comprovadas no ato da candidatura;

horas.

Critérios de exclusão:
• Serão excluídos os candidatos que aquando da apresentação da candidatura não apresentem
os documentos solicitados devidamente assinados e datados; prestem falsas declarações ou
documentação falsas;
• Procedam ao envio da candidatura sob outro meio/forma que não o referido neste aviso de
abertura;
• Procedam ao envio da candidatura fora do prazo;
• Não apresentem a 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.

Publicitação: Todas as informações relevantes serão publicitadas no sítio de internet do
HSMM.
Notificações de candidatos e publicitações: Os candidatos serão notificados através do
endereço de correio eletrónico por estes fornecido aquando da respetiva candidatura e através
da página eletrónica do Hospital Santa Maria Maior, EPE. Não serão facultadas informações
telefonicamente.
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Igualdade de oportunidades
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa (CRP),
o HSMM, EPE, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional

Elementos do júri:
Presidente: Maria Conceição de Silva Sousa;
1.º Vogal: Luciana Carreiras Alves;
2.º Vogal: Maria de La Salete Silva Monteiro;
Vogais suplentes:
1.º Vogal: Susana Alexandra Silva Ferreira;
2.º Vogal: Olinda Maria Magalhães de Oliveira.

Consideram-se sem efeito todas as candidaturas espontâneas, recebidas no Hospital Santa
Maria Maior, EPE, até à data da abertura do presente procedimento, sendo somente válidas
as recebidas através do meio acima referido.

Qualquer esclarecimento contactar o Serviço de Gestão de Recursos Humanos pelo e-mail
sgrhumanos@hbarcelos.min-saude.pt

A bolsa de recrutamento constituída será válida pelo período de 12 meses a contar da data
de publicação da lista de classificação final.

Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.- Barcelos, 01 de outubro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração
Joaquim Manuel Araújo Barbosa
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