AVISO
BOLSA DE RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES TÉCNICOS
Encontra-se aberto, nos dias 23 e 24 de Março de 2017 Concurso para constituição de Bolsa de Recrutamento de
Assistentes Técnicos (m/f), para exercício de funções em regime de contrato individual de trabalho (sem termo
ou a termo certo ou incerto), de acordo com as necessidades do CHBV.
HORÁRIO SEMANAL E LOCAL DE TRABALHO- O horário semanal é de 40 horas em qualquer uma das 3 Unidades
do CHBV.
REMUNERAÇÃO BASE- A remuneração mensal é de € 683,13.
MÉTODO DE SELEÇÃO - A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista.
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS: Preenchimento obrigatório do formulário eletrónico e apresentação de
requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, sob pena de exclusão:
1 – Preenchimento obrigatório do formulário eletrónico, disponibilizado no sítio http://www.chbv.minsaude.pt/informacao-de-gestao-recursos-humanos:
https://goo.gl/forms/4IeC7U09pVSmWp8Z2
e
2 - Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, devidamente acompanhado pelos
seguintes documentos:
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Exemplar único do curriculum vitae devidamente comprovado, em formato modelo Europeu, rubricado,
assinado e datado;
c) Declaração Entidade Empregadora do tempo do exercício profissional e comprovativo dos descontos
para a Segurança Social*
* Os candidatos que exerçam ou exerceram funções no CHBV estão dispensados de apresentação da declaração de tempo de exercício
profissional referente a estes períodos.

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.
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, nos dias 23 e 24 de março de 2017.
A leitura integral do aviso de abertura pode ser efetuada no seguinte endereço:
http://www.chbv.min-saude.pt/informacao-de-gestao-recursos-humanos/
Nota: O prazo de validade da presente Bolsa de Recrutamento é de 24 meses a partir da publicação da lista de
classificação final.
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

Avenida Artur Ravara
3814-501 Aveiro

Mais Saúde, Mais Vida!

234 -378380
geral@chbv.min-saude.pt

