
  

 
 

 

 

AVISO 

ABERTURA DE BOLSA DE RECRUTAMENTO 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) Ramo 

Análises Clínicas e Saúde Pública (M/F) 

 

Faz-se público que se encontra aberto por Deliberação do Conselho de 

Administração do Hospital Santa Maria Maior, EPE, de 16 de maio de 2019, um 

procedimento concursal, para a constituição de uma Bolsa de Recrutamento 

de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Área de 

Patologia Clínica (M/F), com vista a futuras contratações para desempenho 

de funções neste Hospital. 

 

Requisitos de candidatura: Licenciatura em Análises Clinicas e Saúde Pública-

Ciências Biomédicas Laboratoriais. 

Descrição de funções: As inerentes ao conteúdo funcional da categoria de 

TSDT. 

Local de Trabalho: Hospital Santa Maria Maior, EPE. 

Regime de trabalho: 35 horas semanais, em regime de turnos. 

Tipo de Contratação: Contrato Individual de Trabalho, sem termo, a termo 

resolutivo certo e termo resolutivo incerto, em função das disponibilidades e 

autorizações da tutela. 

Remuneração Mensal: 1201.48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito 

cêntimos) 

Prazo de candidatura: 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação 

do presente aviso no site da Internet do Hospital de Santa Maria Maior, EPE 

(http://www.hbarcelos.min-saude.pt/). 

 

Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas 

pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos deste Hospital, no 

horário de atendimento: das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, ou remetidas 

por correio com aviso de receção (consideram-se entregues dentro do prazo os 

requerimentos e respetivos documentos cujo aviso de receção tenha sido 

expedido até ao termo do prazo estabelecido) para a morada: Campo da 

República, apartado 181, 4754-909 Barcelos, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

Documentos obrigatórios a entregar: 

 Formulário de candidatura (publicado em anexo ao aviso); 

 Curriculum Vitae, datado e assinado modelo europass; 
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 Fotocópia da Cédula Profissional; 

 Fotocópia do Diploma de Licenciatura com a classificação final; 

 Cláusula Consentimento Informado (RGPD). 

 

Os documentos devem estar em bom estado de conservação e todos os dados 

devem ser perfeitamente legíveis. 

Critérios de exclusão: 

Candidatos que apresentem candidatura e/ou documentos obrigatórios fora dos 

prazos estipulados; 

Candidaturas onde não constem todos os documentos exigidos no formulário de 

candidatura; 

Não comparência à entrevista profissional, se convocados; 

As falsas ou incorretas informações. 

 

Publicitação: Todas as informações relevantes serão publicitadas no site da 

Internet do Hospital de Santa Maria Maior, EPE (http://www.hbarcelos.min-

saude.pt/) 

 

Prazo de validade da Bolsa de Recrutamento: 1 ano, a contar da data da 

homologação da lista classificativa final, prorrogável, por uma única vez, até ao 

limite de seis meses. 

Presidente: Maria Helena Gomes Rodrigues 

Vogais efetivos: Carina Isabel Araújo da Silva 

                           Maria Helena da Silva Costa 

Vogais Suplentes: Paula Sofia de Freitas Neves 

                             Ana Maria Pereira Fernandes  

 

Qualquer esclarecimento contatar o Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

pelo número 253 809 225 ou pelo e-mail: sgrhumanos@hbarcelos.min-saude.pt.  

 

Barcelos, 14 junho de 2019 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

Joaquim Manuel Araújo Barbosa 
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