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AVISO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RECRUTAMENTO 

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE - NUTRICIONISTA 
 

 
Encontra-se aberto, nos dias 25 e 26 de julho de 2019 o Concurso para constituição de Bolsa de Recrutamento de Técnicos 
Superiores de Saúde – Nutrição (m/f), tendo em vista o preenchimento de necessidades que vierem a ocorrer, em regime 
de contrato individual de trabalho a termo (certo ou incerto) e /ou sem termo, de acordo com as necessidades do CHBV.  
 

Conteúdo Funcional: O Técnico Superior de Saúde - Nutricionista, deve avaliar o estado nutricional dos utentes; aplicar 
métodos de recolha e interpretação da informação acerca do estado nutricional, balanço energético, composição corporal 
e interações entre a alimentação, a saúde e a doença; analisar, interpretar e reportar dados analíticos na área da nutrição; 
planear e implementar planos alimentares adaptados em função da patologia e das necessidades nutricionais dos utentes; 
elaborar e validar ementas; realizar auditorias na área da Alimentação Coletiva; desenvolver e implementar protocolos de 
atividade científica e técnica no âmbito das Ciências da Nutrição. 
Remuneração Base:1623,22€ (mil seiscentos e vinte e três euros e vinte e dois cêntimos). 
 

Carga Horária de Trabalho: 35 horas de trabalho semanais. 
 

Local de Trabalho: nas Instalações do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, constituído por 3 Unidades Aveiro, Águeda e 
Estarreja. 
Métodos de Seleção: A seleção será efetuada por avaliação curricular, onde os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal serão avaliados, e só os 10 (dez) candidatos com melhor classificação (avaliação curricular) serão 
entrevistados, e ordenados por classificação final, constituindo estes a Bolsa de Recrutamento. 

Formalização das Candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas mediante Requerimento de Admissão dirigido à 
Presidente do Conselho de Administração do CHBV (conforme modelo inserido (PDF) no sitio do CHBV - 
http://www.chbv.min-saude.pt/informacao-de-gestao-recursos-humanos/, assim como a leitura integral do AVISO com 
todas as especificidades – CONSULTA OBRIGATÓRIA), devidamente acompanhado pelos seguintes documentos, sob pena 
de exclusão:   

a) Fotocópia do Certificado de Licenciatura no qual conste a nota final do curso; 
b) Fotocópia da Cédula Profissional, válida, frente e verso;  
c) Exemplar único do curriculum vitae, completo e atualizado, devidamente comprovado, em formato modelo 
Europeu, até 5 páginas, rubricado, assinado, datado e agrafado no canto superior esquerdo;  
d) Declarações das entidades nos quais tenha sido exercida atividade profissional, independentemente do vínculo 
jurídico; 
e) Cópia do(s) certificado(s) de ação(ões) de formação e aperfeiçoamento profissional efetuadas pós-licenciatura. 

Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas. 
Nota: No dia da entrevista é obrigatório exibir os originais de todos os documentos e fazer-se acompanhar do cartão de 
cidadão/ bilhete de identidade atualizado. 
 

4 – As candidaturas deverão ser entregues presencialmente, das 09h às 13h e das 14h às 16h nos dias 25 a 26 de julho 

de 2019 ou enviadas pelo correio, registado com aviso de receção, nas mesmas datas, para Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga, EPE/Serviço de Gestão de Recursos Humanos/ Avenida Artur Ravara/ 3810-501 Aveiro. 

Nota: O prazo de validade da presente Bolsa de Recrutamento é de 24 meses a partir da publicação da lista de 
classificação final homologada. 

Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos. 
Telefone: 234 378 300         Email: rhv@chbv.min-saude.pt 


