AVISO DE ABERTURA
BOLSA DE RECRUTAMENTO - RH/13/2021
CARREIRA
TÉCNICO SUPERIOR DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DE ORTÓPTICA
Pretende o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE abrir uma bolsa destinada à
constituição de reserva de recrutamento para Técnico de Diagnóstico e Terapêutica - área de
Ortóptica – em Contrato Individual de Trabalho, com a carga horária de 35 horas, para
desempenhar funções no Serviço de Oftalmologia.
Os interessados deverão apresentar as respectivas candidaturas em requerimento que deve ser
formalizado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação do presente aviso,
exclusivamente para o correio eletrónico juri.bolsa.rh132021@chvng.min-saude.pt, dirigidas à
Diretora do Serviço de Recursos Humanos e mediante remessa de Curriculum Vitae atualizado,
acompanhado do certificado de habilitações literárias, bem como de outros elementos que
considere como relevantes para apreciação da candidatura. O volume máximo de informação
que pode ser recebida por correio eletrónico é de 25MB.
No assunto de correio eletrónico deverá ser feita a referência expressa a “Bolsa Recrutamento
- TSDT - Ortóptica – (nome completo) “
O Requerimento deve ser elaborado pelos candidatos, e nele devem constar os seguintes
elementos, sob pena exclusão:
- Nome, Número de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Número de Identificação Fiscal
e referência à candidatura a que se propõe;
- Declaração de disponibilidade Imediata;
- Declaração de disponibilidade de deslocação às diferentes unidades que constituem este
Centro Hospitalar
Requisitos obrigatórios de candidatura:




Licenciatura em Ortóptica
Requerimento de admissão ao procedimento de abertura de bolsa
Disponibilidade imediata

Requisitos preferenciais:





Experiência profissional comprovada em Ortóptica
Experiência Hospitalar
Estágios curriculares e/ou voluntários realizados no CHVNG/E, EPE, no Serviço de
Oftalmologia.
Licenciatura em Ortóptica pela ESTeSL ou ESS

Descrição de funções: As funções inerentes ao conteúdo funcional de TSDT de Ortóptica.

Método de Seleção:




Avaliação Curricular descrita no artigo n.º 7 da Portaria 154/2020 de 23 de Junho
Valoração dos métodos de selecção de acordo com o n.º 2 do artigo n.º 10 da Portaria
154/2020 de 23 de Junho.
Apenas serão consideradas para efeitos de avaliação curricular as informações
devidamente comprovadas e traduzidas em Língua Portuguesa. O júri pode solicitar aos
candidatos os elementos que considere necessários para o processo de avaliação.

Notificações e Publicitações
1. Todas as notificações aos candidatos serão efectuadas, via correio electrónico, para o
endereço utilizado aquando do envio da candidatura declarado no requerimento de
candidatura
2. As listas de candidatos admitidos e excluídos, bem como a lista da classificação final dos
candidatos, serão publicitadas na página da internet do CHVNG/Espinho, não sendo
fornecidas quaisquer informação telefónica.
Prazo de validade da Bolsa de Recrutamento
1. O procedimento é válido pelo período de 12 meses após homologação, podendo,
eventualmente ser prorrogado por mais 6 meses
2. Consideram-se sem efeito as candidaturas espontâneas, recebidas no serviço de
Recursos Humanos até à data desta publicação.
3. Os candidatos admitidos à Bolsa de Recrutamento, quando contactados para iniciar
funções, deverão ter a disponibilidade imediata, sob pena de ficarem excluídos da Bolsa.
4. Os candidatos que não aceitem o contrato proposto serão abatidos à lista de candidatos

Política de Igualdade
Em cumprimento da alínea h) da Constituição da República Portuguesa, a Administração
Pública, promove uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
descriminação.

Protecção de Dados
Os dados pessoais dos candidatos serão tratados de forma lícita e limitada à finalidade para a
qual foram recolhidos.

Constituição do Júri:
Ortoptistas do Serviço de Oftalmologia do CHVNG/E, EPE:
PRESIDENTE: Ana Paula Henriques Fernandes Costa – TSDT Coordenadora
1.º VOGAL EFETIVO: Maria Antónia Teles Quinteiro Lopes Paulo - TSDT
2.º VOGAL EFETIVO: Isabel Maria Nascimento Peixoto – TSDT

1.º VOGAL suplente: Cláudia Manuela Conceição Santos - TSDT
2.º VOGAL suplente: Sandra Paula Gouveia de Oliveira - TSDT

