Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.

BOLSA DE RECRUTAMENTO / ENFERMAGEM
Para conhecimento dos eventuais interessados faz-se público que o Centro Hospitalar de Trás os
Montes e Alto Douro, E.P.E, aceita candidaturas pelo prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data
da publicação do presente Aviso, para constituição de Bolsa de Reserva de Recrutamento, em regime
de Contrato Individual de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, nos termos da Lei n.º 07/2009, de 12 de
Fevereiro, para desenvolver a sua atividade profissional nas Unidades Hospitalares de Chaves,
Lamego, Peso da Régua, Vila Pouca e Vila Real, para o exercício das funções correspondentes à
categoria de enfermeiro, conforme previsto nas alíneas a) a I) no n.º 9 do Decreto-lei n.º 247/2009, de
22 de Setembro.
A celebração dos Contratos Individuais de Trabalho fica dependente da obtenção de competente
autorização por parte da Tutela.
Requisitos essenciais: Licenciatura em Enfermagem ou equivalente legal, e consequente posse de
Cédula Profissional.
Método de selecção: Em conformidade com os critérios definidos na Ata nº 1 do Júri de recrutamento
e seleção:

1.ª fase – Avaliação Curricular (com carácter eliminatório);


2.ª fase – Entrevista Profissional de Seleção (apenas para os candidatos que ficarem
selecionados na 1.ª fase de seleção).

Candidaturas: Deverão ser formalizadas mediante o preenchimento do formulário existente na
plataforma à disposição no site do CHTMAD E.P.E (www.candidaturas.chtmad.com).
Após a inserção dos dados e sua submissão com sucesso, será gerado e reencaminhado um
comprovativo para o endereço eletrónico do candidato.
Validade: A referida Bolsa de Recrutamento terá a validade de 24 meses, contados a partir da
integração do primeiro elemento e até à satisfação, no período temporal definido, das necessidades
de RH neste grupo profissional, não sendo consideradas quaisquer candidaturas fora deste âmbito.
Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. (Unidade de Vila Real).
Telefone: 259300500 (Ext. 4261)
O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Cadavez

