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AVISO 
BOLSA DE RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 
Encontra-se aberto, do dia 5 a 9 de agosto de 2019 Concurso para constituição de Bolsa de Recrutamento de 
Assistentes Operacionais, para exercício de funções em regime de contrato individual de trabalho (sem termo 
ou a termo certo ou incerto), de acordo com as necessidades das 3 unidades do CHBV.  
 
O HORÁRIO SEMANAL é de acordo com o regime da regra de função pública, em regime de turnos do CHBV. 
 
REMUNERAÇÃO BASE- A remuneração é de acordo com o regime da regra de função pública. 
 
MÉTODO DE SELEÇÃO - A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista.  
 
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO - Impossibilidade de trabalhar em qualquer das Unidades que fazem parte do CHBV 

(Águeda, Estarreja e Aveiro) e não disponibilidade de trabalhar por turnos, para garantir o normal 

funcionamento da Instituição. 

 
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS-: 

 
1 - As candidaturas devem ser formalizadas  pelo preenchimento do formulário eletrónico, obrigatório, 
disponibilizado no sítio : http://www.chbv.min-saude.pt/candidaturas/recrutamento-de-assistentes/ 
2 – Imprimir e preencher o Requerimento de admissão conforme modelo inserido (PDF) no fim do formulário: 
http://www.chbv.min-saude.pt/candidaturas/recrutamento-de-assistentes/ 
Deve anexar no formulário de candidatura  a seguinte documentação:  
a) Currículo Vitae Modelo Europeu rubricado, assinado, datado e  até 4 páginas; 
b) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias; 
c) Declaração Entidade Empregadora do tempo do exercício profissional* 
     * 1. Os candidatos que exerçam ou exerceram funções no CHBV estão dispensados de apresentação da declaração de tempo de 
exercício profissional referente a estes períodos. 
         2. No dia da entrevista devem fazer-se acompanhar da declaração de descontos para a segurança social. 
 
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. 
 
Nota: O prazo de validade da presente Bolsa de Recrutamento é de 2 anos a partir da publicação da lista de 
classificação final. A partir da publicação da lista de classificação final a Bolsa de Recrutamento anterior, 
publicada, fica sem efeito. 
 

Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos. 
Telefone: 234 378 300 

Fax: 234 378 395 
Email: rhv@chbv.min-saude.pt 

 
 


