AVISO
BOLSA DE RECRUTAMENTO PARA TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE
NUTRICIONISTA
Torna-se público que o CHBV, E.P.E, pretende constituir uma Bolsa de Recrutamento tendo em vista a
contratação de Técnico Superior de Saúde- Nutricionista (m/f), para exercício de funções em regime de contrato
individual de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho sem termo, ou a termo certo ou incerto, de
acordo com as necessidades dos Serviços.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
 Licenciatura em Ciências da Nutrição, Dietética, Dietética e Nutrição;
 Inscrição na Ordem dos Nutricionistas
HORÁRIO SEMANAL- O horário semanal de trabalho é de 40 ou 25 horas.
REMUNERAÇÃO BASE- A remuneração base legalmente estabelecida para a carreira de Técnico Superior de
Saúde, proporcional ao número de horas contratadas
MÉTODO DE SELEÇÃO -A seleção será efetuada por avaliação curricular
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS- As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido
ao Presidente do Conselho de Administração, devidamente acompanhado pelos seguintes documentos, sob pena
de exclusão:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou equivalente legal;
b) Fotocópia do Certificado de Licenciatura no qual conste a nota final do curso
c) Fotocópia da Cédula Profissional, frente e verso;
d) Declarações de organismos nos quais tenha sido exercida atividade profissional,
independentemente do vínculo jurídico, ou realizados Estágios Profissionais.
e) Exemplar único do curriculum vitae devidamente comprovado, em formato modelo Europeu,
até 5 páginas, rubricado, assinado, datado e agrafado no canto superior esquerdo.
As candidaturas deverão ser entregues presencialmente, das 09h às 13h e das 14h às 16h nos dias 28 e 29 de
novembro de 2016 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.
As candidaturas entregues no âmbito do procedimento concursal divulgado pelo aviso publicado em
20/09/2016, e que reúnam os requisitos agora exigidos, transitam automaticamente dispensando qualquer outra
formalidade. Se os candidatos considerarem que desde o dia 20/09/2016 se verificaram circunstâncias
suscetíveis de alterar a respetiva classificação, deverão proceder à apresentação de uma nova candidatura.
A leitura integral do aviso de abertura pode ser efetuada no seguinte endereço:
www.chbv.min-saude.pt/paginas/concursos.aspx
Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser dirigidos ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos.
Telefone: 234 378 300
Fax: 234 378 395
Email: rhv@chbv.min-saude.pt
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, 28 de novembro de 2016

Avenida Artur Ravara
3814-501 Aveiro

Mais Saúde, Mais Vida!

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

