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AVISO 
RECRUTAMENTO DE ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA (2-A) 

 
Torna-se público que o CHBV, EPE, pretende realizar uma seleção de candidatos, tendo em vista a eventual 
contratação de 1 Especialista de Informática (m/f), em regime de contrato individual de trabalho, na modalidade 
de contrato de trabalho sem termo, após a necessária autorização prévia do Ministério da Saúde. 
 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 Licenciatura na área de tecnologias de informação. 

 Experiência profissional, mínimo de 8 anos, em funções similares em contexto hospitalar. 

 Conhecimentos avançados em sistemas operativos Windows e Unix; base de dados Oracle e SQL Server; 
Tecnologia Blade e San da HP; switching e routing Nortel e Alcatel/Cisco. 

 
FUNÇÕES A DESEMPENHAR: O candidato deverá integrar-se na equipa existente e desempenhar as funções 
constantes do art.º 2.º da Portaria n.º 357/2002, de 3 de abril, nomeadamente funções de natureza técnica na 
área de instalação e manutenção de hardware; segurança; gestão de updates; configuração e gestão de redes 
TCP/IP, LANs, redes sem fios e VPN; administração de bases de dados; elaboração de projetos e desenvolvimento 
de aplicações em ambiente Web.  
 
HORÁRIO SEMANAL- O horário semanal é de 40 horas. 
 
REMUNERAÇÃO BASE- 2.059,68€, equivalente a Especialista de Informática Grau 1, Nível 2, Índice 600. 
 
SELEÇÃO DOS CANDIDATOS- A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS- As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido 
ao Presidente do Conselho de Administração (modelo disponível no site do CHBV), devidamente acompanhado pelos 
seguintes documentos: 

a) 3 exemplares do curriculum vitae, em formato modelo europeu 
b) Cópia do certificado de habilitações literárias 
c) Documentos comprovativos da experiência profissional 
d) Outros documentos que os candidatos entendam ser relevantes para a apreciação do seu mérito 

As candidaturas apresentadas ao procedimento a que respeita o Aviso publicado em 13/06/2016, transitarão 
automaticamente para o procedimento agora divulgado. 
As candidaturas deverão ser enviadas pelo correio, registado com aviso de receção, para Avenida Artur Ravara, 
3810-501 Aveiro, ou entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, até ao próximo dia 
07/10/2016. 
Qualquer informação poderá ser consultada em www.chbv.pt/recursos humanos/concursos/, ou solicitada ao 
SGRH (09:00h/13:00h e das 14:00/16:00). 
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