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AVISO 

 

Assistentes Operacionais Área SIET (M/F)/Recrutamento 

 

Torna-se público que, por Deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior, E.P.E., 

datada de 08 de abril de 2020, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis a contar da publicação do 

presente Aviso, um procedimento concursal urgente para bolsa de recrutamento para a contratação, de 

profissionais da carreira de assistentes operacionais na área de Serviço de Instalações Equipamentos e 

Transportes (SIET), com vista à celebração de contratos individuais de trabalho, sem termo, termo 

resolutivo certo ou incerto, com as seguintes funções específicas: 

 

 Fogueiro e outras tarefas do SIET, com formação AVAC nível 3-TIM III 

 Serralheiro mecânico e outras tarefas do SIET 

 Pintor e outras tarefas do SIET 
 

Conteúdo Funcional:  
As funções a desempenhar são de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico; 
responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

 
Caracterização Posto Trabalho: 
 Carga horária semanal correspondente a 35 horas semanais e em regime de horário rígido e/ou por 

turnos; 
 Remuneração base de € 645,07 (seiscentos e quarenta e cinco euros e sete cêntimos); 

 Período de contratação, bolsa de recrutamento constituída será válida pelo período de 12 meses a 

contar da data de publicação da lista de classificação final. 

 

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento do formulário de candidatura em 

anexo devendo ser remetidas exclusivamente por correio eletrónico, para o endereço 

sgrh_candidaturas@hbarcelos.min-saude.pt com os seguintes elementos: 

 

 Formulário de candidatura devidamente preenchido assinado e datado (disponível no site do HSMM); 

 Cláusula informativa para tratamento de dados de candidatos devidamente datada e assinada (publicado 

em anexo ao presente aviso). 

 Um exemplar do Currículo Profissional, elaborado em formato modelo Europeu (Europass), num limite 

de 4 páginas datado e assinado; 

 Cópia do documento comprovativo das habilitações literárias - nível de escolaridade mínimo exigível - 

9.º ano; 

 Outros elementos relevantes para apreciação da candidatura; 

 Serão consideradas para efeitos de avaliação curricular apenas as informações devidamente 

comprovadas no ato da candidatura; 

 Certificado(s) de Cursos profissionais e Formações com duração igual ou superior a 10 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; 
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• Procedam ao envio da candidatura fora do período estipulado; 

• Não apresentem a declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados 

pessoais, devidamente 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. 

 

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: Vítor Manuel Miranda Batista; 

Vogais efetivos: 

1.º Vogal: Manuel Costa Pombo; 

2.º Vogal: Maria de La Salete Silva Monteiro; 

Vogais suplentes: 

1.º Vogal: Ana Cristina Novais Almeida Santos; 

2.º Vogal: Maria Fernanda Miranda Lima Matos  

 

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. 

 

Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.- Barcelos, 30 de abril de 2020 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

Joaquim Manuel Araújo Barbosa 
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