AVISO
Bolsa de Recrutamento para o Procedimento Concursal para o exercício de funções de
Farmacêutico Hospitalar
Encontra-se aberto, do dia 23 a 27 de outubro de 2020 a Bolsa de Recrutamento para o Procedimento Concursal
para o exercício de funções – Farmacêutico Hospitalar, tendo em vista a contratação de Farmacêutica/o (m/f),
para 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.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
 Licenciatura em Ciências Farmacêuticas ou Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas;
 Inscrição na Ordem dos Farmacêuticos (c/ situação de quotas regularizadas);
 Disponibilidade Imediata (a declarar na candidatura);
 Disponibilidade para realização de trabalho por turnos e horário de prevenção em dias úteis,
fins-de-semana, feriados e noites, a declarar na candidatura.
 Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório, a declarar na
candidatura;
 Não estar inibido ou interdito para o exercício das funções a que se candidata, a declarar na
candidatura;
 Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido
as leis da vacinação obrigatória, a declarar na candidatura.
 CARGA HORÁRIA DE TRABALHO: 35 horas semanais e horário de prevenção em dias úteis, finsde-semana, feriados e noites.
LOCAL DE TRABALHO: nas Instalações do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, constituído por 3 Unidades
Aveiro, Águeda e Estarreja.
REMUNERAÇÃO BASE- 1ª posição remuneratória, de acordo com o previsto no Decreto Regulamentar n.º 4/2018,
de 12 de fevereiro no caso de especialista em farmácia hospitalar; 1ª posição remuneratória, nível remuneratório
de 1205,08€ no caso de não especialista.
MÉTODOS DE SELEÇÃO: Método de seleção processa-se em duas fases subsequentes, primeiro Avaliação
Curricular (AC) e posteriormente Entrevista Profissional (EP)
VALIDADE DA BOLSA: A reserva de recrutamento constituída será válida pelo período de 24 meses a contar da
data de afixação da lista de classificação final.
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:
 Fotocópia do Certificado de Habilitações;
 Documentos comprovativo da especialidade em Farmácia Hospitalar (se aplicável);
 Currículo Vitae formato europass, limite de quatro páginas A4, 3 exemplares, devidamente
assinados e datados;
 Cópias dos certificados de formação.
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 do dia 23 a 27 de outubro
de 2020 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.
Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos.
Telefone: 234 378 300
Email: rhv@chbv.min-saude.pt

Avenida Artur Ravara
3814-501 Aveiro

Mais Saúde, Mais Vida!
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