
AVISO 
BOLSA DE RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 
 

 
 Telefone: 234 378 300              Fax: 234 378 395       Email: rhv@chbv.min-saude.pt 
 

Encontra-se aberto, do dia 30 de agosto de 2021 a 10 de setembro de 2021, o 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. 
 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS - Trabalhar em qualquer das Unidades que fazem parte do CHBV 
(Águeda, Estarreja e Aveiro); disponibilidade de trabalhar por turnos (de segunda-feira a 
domingo, das 00h às 24h), para garantir o normal funcionamento da Instituição; escolaridade 
obrigatória; robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções concretas 
da categoria profissional e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 
 

FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA EXCLUSIVAMENTE ONLINE: 

1 - Preenchimento do formulário eletrónico 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: 
Deve anexar no formulário de candidatura a seguinte documentação em PDF: 
a) Currículo Vitae Modelo Europeu assinado, datado e até 4 páginas; 
b) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias (certificados validados para 
Portugal); 
c) Declaração Entidade Empregadora do tempo do exercício profissional* 
* Os candidatos que exerçam ou exerceram funções no CHBV estão dispensados de apresentação da declaração de 
tempo de exercício profissional referente a estes períodos. 
 

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:  
a. obtenção de nota inferior a 9,5 valores no 1.º método de seleção (avaliação 

curricular) e 2.º método de seleção (entrevista);  
b. Não comparência ao 2.º Método de Seleção 

 

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. 

Qualquer informação poderá ser solicitada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chbv.min-saude.pt%2F%3Fpage_id%3D6254%26preview%3Dtrue&data=02%7C01%7CAida.Valente.14106%40chbv.min-saude.pt%7C0bf5522847f34cd1293908d7ea9e6850%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637235838392622179&sdata=TAg05oOfoNUZo5gMoLLrRNdmqD39Crsi1o3TyGlr%2Fpg%3D&reserved=0

