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Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 
Procedimento Concursal para constituição de Bolsa de Recrutamento de Técnico Superior de  

Diagnóstico e Terapêutica, ramo Terapia da Fala  

 

Aviso 
Nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 52/2022, de 04 de agosto, e em cumprimento da 

deliberação do Conselho de Administração de 26/05/2022, torna-se público que se encontra aberto o 

procedimento concursal para constituição de Bolsa de Recrutamento para a categoria de Técnico 

Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, ramo Terapeuta da Fala (m/f) do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, EPE, na modalidade jurídica de contrato individual de trabalho sem termo, a termo certo ou 

incerto, de acordo com as necessidades do Serviço. 

 

A presente divulgação é efetuada na sequência da publicação do Aviso (extrato) n.º 17536/2022, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 08 de setembro de 2022. 

A Bolsa de Recrutamento constituída ao abrigo do presente procedimento é válida pelo período de 24 

meses, após a data de homologação da lista de classificação final. 

1) Política de igualdade – O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E., enquanto entidade empregadora, 

promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de 

evitar toda e qualquer forma de discriminação, em cumprimento do disposto no artigo 13.º da 

Constituição da República Portuguesa. 

2) Enquadramento legal – Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro; Lei n.º 34/2021, de 8 de junho; Decreto-

Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto; Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro; Portaria n.º 

154/2020, de 23 de junho; Acordo Coletivo celebrado entre o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, 

EPE e outros e o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 23, de 22 de junho de 2018; e o Acordo Coletivo n.º 

93/2019, publicado no Diário da República n.º 93/2019, 2.ª série, nº 123, de 01 de julho de 2019. 

3) Caracterização do posto de trabalho e perfil de competências: 

i) Caracterização do posto de trabalho: As atividades inerentes ao conteúdo funcional 

descritas no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto. 

ii) Perfil de competências: O descrito nas alíneas d) a e) do artigo 4.º do decreto-Lei n.º 

110/2017, 31 de agosto. 
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4) Local de Trabalho: As funções serão exercidas na sede do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, sito 

na Avenida Artur Ravara, 3814-501, Aveiro, ou em cada uma das unidades hospitalares que o 

integram. 

5) Horário de Trabalho: A duração semanal de trabalho é de 35 horas. 

6) Remuneração base: A remuneração mensal ilíquida a auferir, será a correspondente à 1.ª Posição e 

1.º Nível Remuneratório fixados no Anexo I, do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 34/2021, de 8 de junho, a que corresponde a remuneração base 

ilíquida de 1.215,93€. 

7) Prazo para a apresentação da candidatura: As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 26 
de setembro de 2022. 

8) Requisitos obrigatórios de admissão: Podem candidatar-se ao procedimento concursal os 

detentores do nível habilitacional legalmente exigido para o exercício de funções no âmbito da 

carreira de TSDT, ramo de Terapia da Fala, que possuam título profissional emitido pela entidade 

competente. 

8.1. São requisitos gerais de admissão ao procedimento concursal: 

a) Ter 18 anos completos; 

b) Não estar inibido do exercício de funções públicas e em hospitais integrados no S.N.S, ou 

não estar interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; 

c) Deter robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

8.2. São requisitos especiais de admissão ao procedimento concursal: 

a) Deter o grau de Licenciado(a) em Terapia da Fala; 

b) Ser detentor(a) do título profissional emitida pela entidade competente. 

9 Formalização da candidatura- Os(As) candidatos(as) deverão formalizar a respetiva candidatura, 

mediante a entrega dos seguintes documentos: 

a) Requerimento, conforme modelo anexo; 

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas (Licenciatura, Mestrado e 

outros); 

c) Cópia do titulo profissional, frente e verso; 

d) Três exemplares do curriculum vitae, formato modelo europeu, datados e assinados na 

folha de rosto. 

As candidaturas deverão ser entregues presencialmente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 

deste Centro Hospitalar, até às 16:00 horas do último dia do prazo fixado no ponto 7.  

As candidaturas podem ainda ser remetidas por correio postal, registado com aviso de receção, desde 

que a respetiva expedição seja efetuada até às 24 horas do último dia do prazo fixado no ponto 7, e 

remetidas para o seguinte endereço: Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E./Serviço de Gestão Recursos  
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Humanos/Avenida Artur Ravara/3814-501 Aveiro. 

Critérios de exclusão- Constituem fatores de exclusão do procedimento concursal: 

a. O(A) candidato(a) não ser detentor dos requisitos habilitacionais exigidos; 

b. Não cumprimento do prazo para formalização das candidaturas, conforme o ponto 7; 

c. Não apresentação de qualquer um dos documentos mencionados no ponto 9; 

d. Não conformidade da informação constante no processo de candidatura inicial com a 

documentação entregue a pedido do Júri do procedimento; 

11) Apreciação das candidaturas- A apreciação das candidaturas será efetuada mediante a Avaliação 

Curricular, tendo como objetivo analisar a qualificação dos candidatos ponderando os elementos de 

maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 

154/2020, de 23 de junho, conforme abaixo indicado. A classificação atribuída resultará do somatório 

dos valores obtidos aos seguintes parâmetros e respetiva ponderação: 

 

AC = HAP + NC + EP + EPC + FCP + AR 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO CURRICULAR (AC) PONTUAÇÃO 

a) HABILITAÇÃO PROFFISSIONAL (HAP)  
Licenciatura em Terapia da Fala 10 valores 
Mestrado em área conexa com a formação de primeiro nível 11 valores 
Doutoramento em área conexa com a formação de primeiro nível 12 valores 

b) CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO (NC)  

A quem tenha obtido 10 valores no final do curso 0 valores 

A quem tenha obtido 20 valores no final do curso 3 valores 

(Nas restantes situações aplica-se uma regra de proporcionalidade direta (regra de tês simples) aproximada às centésimas) 

c) TEMPO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NA RESPETIVA PROFISSÃO (EP)  

0,10 Valores por cada mês completo de serviço até ao máximo de 1,5 valores 1,5 valores 

d) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM INCIDÊNCIA SOBRE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES (EPC)  

0,10 Valores por cada mês completo de serviço até ao máximo de 0,5 valores, distribuídos da seguinte forma: 

 Experiência em Perturbações da Comunicação, na criança e adulto-----------------------------0,04 valores 

 Experiência em Voz, Deglutição e Funções Orais, na Criança e adulto --------------------------0,04 valores 

 Restantes áreas -----------------------------------------------------------------------------------------------0,02 valores 

0,5 valores 

e) ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 6 HORAS (FCP)   

i) 0,04 Valores até ao máximo de 0,6 valores - ações de formação com interesse para a respetiva área 
de exercício profissional e sujeitas a avaliação 

0,6 valores 

ii) 0,02 valores até ao máximo de 0,03 valores - ações de formação com interesse para a respetiva área 
de exercício profissional, mas sem avaliação 

0,3 valores 

iii) 0,01 Valores por cada ação até ao máximo de 0,2 valores - ações de formação de âmbito geral e 
sujeitas a avaliação 

0,2 valores 

iv) O,005 Valores até ao máximo de 0,1 valores -  ações de formação de âmbito geral, mas sem avaliação 0,1 valores 

v) 0,02 Valores por cada participação até ao máximo de 0,3 valores – outros fatores de valorização 
profissional, neste caso independentemente da garga horária, nomeadamente participação em 
jornadas, congressos, seminários e outros eventos da mesma natureza, de caráter profissional 

0,3 valores 

vi) 0,5 Valores a quem tiver pós-graduação em contexto académico, com avaliação, em área conexa â 
formação de primeiro nível 

0,5 valores 

f) Atividades docentes, de formação ou de investigação relacionadas com a respetiva área profissional, bem 
como outros fatores, designadamente a participação em grupos de trabalho de natureza profissional (AR) 
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A ordenação final dos candidatos é efetuada por ordem decrescente, na escala de 0 a 20 valores, tendo 
como base a Nota Final, com valoração até às centésimas. 

12) Critérios de desempate- Em caso de igualdade na classificação obtida, constituirá primeiro fator de 
desempate a classificação atribuída no item Tempo de exercício de funções; se após a aplicação do 
primeiro critério de desempate subsistir uma igualdade nas classificações serão preferidos os 
candidatos com área de residência no Distrito de Aveiro. 

13) A lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento, o projeto de classificação final e a 
deliberação do órgão de gestão que recair sobre a lista de classificação final, bem como quaisquer outros 
elementos julgados necessários para melhor esclarecimento dos interessados, serão divulgados no sítio 
com o seguinte endereço: https://www.chbv.min-saude.pt/informacao-de-gestao-de-recursos-
humanos/  

 

14) Júri do Procedimento- O Júri é constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente Dr. Manuel Eduardo Martins Viegas, Técnico Superior das Áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica Especialista, ramo Terapia da Fala do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 

1º Vogal Efetivo Dr. João Pedro Alves da Silva, Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico 
e Terapêutica, ramo Terapia da Fala do Centro Hospitalar de Entre o 
Douro e Vouga, EPE  

2.ª Vogal Efetiva Dra Cláudia Natércia Fresco Catarino, Técnica Superior das Áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica, ramo Terapia da Fala do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga, EPE 

1ª Vogal Suplente Dra Rosa Arminda Neves Henriques, Técnica Superior das Áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica, ramo Terapia da Fala do Centro Hospitalar 
de Entre o Douro e Vouga, EPE 

2ª Vogal Suplente Dra Daniela Filipa Brás Ferreira, Técnica Superior das Áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica, ramo Terapia da Fala do Centro Hospitalar 
de Entre o Douro e Vouga, EPE 

Atividades Docentes 

 Lecionação de disciplina -----------------------------------------------------------------------------0,05 valores / ano 

 Monitor de estágio ------------------------------------------------------------------------------------0,03 valores / ano 

Formação e Investigação 

 Participação em projetos de investigação relacionados com a área profissional ------ 0,1 valores / cada 

 Apresentação de poster (coautor) --------------------------------------------------------------- 0,01 valores / cada 

 Comunicação em jornadas e atividades afins (único autor) ------------------------------- 0,05 valores / cada 

 Comunicação em jornadas e atividades afins (coautor) ------------------------------------ 0,03 valores / cada 

 Publicação de artigos -------------------------------------------------------------------------------- 0,05 valores / cada 

Participação de Grupos de trabalho de natureza profissional 

 Moderação de mesas ou painéis ----------------------------------------------------------------- 0,03 valores / cada 

 Júris de concursos ------------------------------------------------------------------------------------ 0,05 valores / cada 

 Representação institucional ----------------------------------------------------------------------- 0,03 valores / cada 

 Representação em associações profissionais ou sindicais --------------------------------- 0,02 valores / cada 

 Organização de ações de formação ou eventos de natureza profissional e / ou cientifica-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,05 valores / cada 

 

1 valor 
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Em caso de impedimento, o Presidente do Júri será substituído pela 1.º Vogal Efetivo. 

 
15) Autorização de utilização de dados pessoais– Com a apresentação da candidatura ao procedimento 

concursal os(as) candidatos(as) autorizam o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, a recolher, 
utilizar, registar e tratar os respetivos dados pessoais nos termos do Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados (RGPD), disponível em: http//:www.chbv.min-saude.pt/protecao-de-dados. 

16) Eliminação de documentação – Os(As) candidatos(as) tomam conhecimento que, caso não levantem 
a respetiva documentação no prazo de 24 meses subsequentes à data da homologação da lista de 
classificação final, os documentos serão destruídos. Salvaguarda-se a existência de ação contenciosa 
em que os documentos serão preservados até um ano, após a data do trânsito em julgado da 
sentença. 

 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 12 de setembro de 2022 

 


