Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.
CONCURSO PARA CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RECRUTAMENTO
DE TÉCNICO DE SEGURANCA NO TRABALHO
(M/F)
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 29 de dezembro de 2020, se
encontra aberto, no período de 15 de abril a 21 de abril de 2021, o procedimento concursal com vista
a constituir uma Bolsa de Recrutamento de Técnico de Segurança no Trabalho, para celebração
de contrato individual de trabalho (sem termo ou a termo certo ou incerto), de acordo com as
necessidades do Centro Hospitalar Baixo Vouga, EPE (constituído por 3 Unidades Águeda, Aveiro e
Estarreja).
A presente Bolsa de Recrutamento caducará quando se chegar ao fim da lista final ordenada dos
candidatos admitidos ou, no limite, no prazo de 24 meses a partir da publicitação da lista de
classificação final.
Local de Trabalho: Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E., constituído pelas Unidades de Aveiro,
Estarreja e Águeda.
Carga Horária: O período de trabalho é de 35 (trinta e cinco) horas semanais (sujeito a turnos
rotativos com fins de semana e noites).
Remuneração Base Mensal: legalmente estabelecida para a carreira de Assistente Técnico no valor
mensal de 703,13€ (setecentos e três euros e treze cêntimos).
Métodos de seleção – A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista profissional de
seleção.
Formalização da candidatura: 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:
Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias de Técnico de segurança no trabalho
nível IV;
a) Fotocópia do documento do CAP de Formador;
b) Declaração comprovativa da experiência comprovada no mínimo 2 anos na área da segurança
no trabalho;
c) Comprovativo de Formação na área de Ambiente superior a 35 horas;
d) Exemplar único do curriculum vitae devidamente comprovado, em formato modelo Europeu,
rubricado, assinado e datado;
e) Declaração Entidade Empregadora do tempo do exercício profissional e comprovativo dos
descontos para a Segurança Social.
As candidaturas deverão ser entregues presencialmente das 09h às 13h e das 14h às 16h ou enviadas
por correio postal registado com aviso de receção para Centro Hospitalar Baixo Vouga, EPE/Serviço
de Gestão Recursos Humanos/Avenida Artur Ravara/3814-501
Aveiro, no período de 15 de abril
a 21 de abril de 2021.
Critérios de Exclusão:
1. Serão excluídas as candidaturas apresentadas fora do prazo e/ou entregues por outra via que não as
indicadas, bem como, as candidaturas que não observem o disposto no presente Aviso: o candidato
não ser detentor dos requisitos exigidos; não apresentar a documentação exigida e/ou dados
solicitados, a falta de assinatura e rubrica no currículo; a não conformidade da informação constante
no processo de candidatura inicial e a documentação entregue, a pedido do júri do procedimento no
dia da entrevista;
2. No dia da entrevista é obrigatório exibir os originais de todos os documentos e do cartão de cidadão/
bilhete de identidade atualizado, sob pena de exclusão;
3. Serão excluídos os candidatos que prestem falsas declarações.
4. Na aplicação dos métodos de avaliação: É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção ou fases, não lhe sendo aplicado o
método ou fases seguintes;
5.Falta Entrevista profissional de seleção.
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

