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Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 
 

Procedimento Concursal comum de acesso a um lugar na categoria de 

Assessor(a), da carreira de Técnico(a) Superior de Saúde, ramo Nutrição 

 
Aviso 

Faz-se público que nos termos do Despacho n.º 11398-D/2021, do Ministro de Estado e das Finanças e 

dos Secretários de Estado da Administração Pública e Ajunto da Saúde, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 224, de 18 de novembro; do Despacho n.º 4048/2022, do Secretário de Estado de Adjunto e 

da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 07 de abril; e em cumprimento da 

deliberação do Conselho de Administração de 21/04/2022, se encontra aberto procedimento concursal 

comum de acesso a um lugar na categoria de Assessor da carreira de Técnico(a) Superior de Saúde, ramo 

Nutrição, do mapa de pessoal deste Centro Hospitalar, na modalidade jurídica de emprego público, por 

tempo indeterminado, restrito aos trabalhadores integrados no Mapa de Pessoal deste Centro 

Hospitalar, ou na modalidade de contrato individual de trabalho, sem termo. 

 

A presente divulgação é efetuada na sequência do Aviso (extrato) n.º 11217/2022, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 107, de 2 de junho. 

O procedimento concursal caduca com a ocupação do posto de trabalho constante da publicitação. 

 

1) Política de igualdade - O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, 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 35/2014, de 20 de junho; Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de Outubro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 501/99, de 19 de novembro; Decreto-Lei n.º 

213/2000, de 2 de Setembro; Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro; Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro;  

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

i) Caracterização do posto de trabalho: Conforme o descrito no artigo 21.º do Decreto-Lei 

n.º 414/91, de 22 de Outubro. 

ii) Perfil de competências: Conforme o descrito no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 414/91, de 

22 de Outubro. 
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4) Duração semanal e horário de trabalho – a duração semanal de trabalho é de 35 horas, distribuídas 

de segunda a sexta-feira, sendo o horário de trabalho a determinar, tendo em conta as necessidades 

de funcionamento do serviço e o legítimo interesse do(a) trabalhador(a); 

5) 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. 

6) Remuneração mensal – a remuneração mensal corresponde ao 1.º Escalão da categoria de Assessor, 

Índice 160, Entre níveis 33 e 34, a que corresponde a remuneração mensal de 2.190,32€. 

7) Prazo para a apresentação de candidaturas - As candidaturas podem ser apresentadas nos 10 dias 

úteis após a publicação do presente aviso, até ao dia 17 de junho de 2022. 

O trabalho técnico-científico deverá ser apresentado no prazo de 30 dias úteis, após a divulgação do 

presente aviso, até ao dia 18 de julho de 2022. 

8) Requisitos de admissão: 

8.1. São requisitos gerais de admissão ao procedimento concursal: 

a) Ter 18 anos completos; 

b) Não estar inibido(a) do exercício de funções públicas e em hospitais integrados no SNS, ou 

não estar interdito(a) para o exercício daquelas funções que se propõe desempenhar; 

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

8.2. São requisitos obrigatórios de admissão ao procedimento concursal: 

a) Deter, pelo menos, quatro anos de serviço na categoria de Assistente Principal; 

b) Ter obtido na respetiva avaliação de desempenho a menção de bom; 

 

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) Cópia do documento comprovativo da Licenciatura em Ciências da Nutrição; 

c) Cópia do documento comprovativo do grau de Especialista, da carreira dos Técnicos 

Superiores de Saúde, ramo Nutrição; 

d) Cópia do documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Nutricionistas; 

e) Declaração da entidade empregadora atestando o tempo de serviço na categoria de 

Assistente Principal, e a classificação obtida na avaliação de desempenho nos biénios 

2017-2018 e 2019-2020; 

f) Três exemplares do trabalho técnico-científico na área da nutrição (a entregar nos 30 dias 

subsequentes à data da publicação do presente aviso). 



  
 
 
 
 

Página | 3  

 

 

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 23:59 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 

Humanos/Avenida Artur Ravara/3814-501 Aveiro; serão igualmente aceites as candidaturas remetidas 

por correio eletrónico, para o endereço rhv@chbv.min-saude.pt, devendo as mesmas obedecerem ao 

formato PDF para leitura com Acrobat Reader, contanto que sejam remetidas até às 23:59 horas do 

último dia do prazo fixado no ponto 7,  

A não apresentação de qualquer dos documentos referidos nas alíneas do ponto 9, dentro do prazo 

fixado, implica a não admissão ao procedimento. 

Caso o Júri entenda serem necessários outros documentos, notificará o(a) candidato(a) para o efeito, 

dando-lhe o prazo de 5 dias úteis. 

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

a. Não cumprimento dos requisitos gerais e obrigatórios de admissão; 

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 comparência à Prova de Discussão Pública do trabalho técnico-científico 

oportunamente apresentado, salvo a apresentação de certificado de incapacidade 

temporária. 

10) Apreciação das candidaturas - A apreciação das candidaturas será efetuada mediante a avaliação 

resultante da Prova Pública de Discussão do trabalho técnico-científico, de acordo com os fatores abaixo 

identificados. 

A classificação final dos(as) candidatos(as) será obtida pelo somatório dos níveis atribuídos a cada um dos 

fatores de apreciação do trabalho técnico-científico apresentado, por unanimidade dos elementos do 

Júri. 

Fatores de Apreciação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Adequação do tema: Interesse e 
adequação para a atividade 
profissional expectável do lugar a 
prover 

Tema com pouco 
interesse e 

desadequado 

Tema com interesse 
mas pouco 
adequado 

Tema com interesse e 
adequado 

Tema com grande 
interesse e adequação 

Estrutura do trabalho: 

Metodologia, resultados e 

conclusões ou considerações finais 

Trabalho com erros 

metodológicos e com 

insatisfatória  

discussão de 

resultados ou 

conclusões 

Trabalho com 

metodologia 

satisfatória e 

discussão ou 

conclusões pouco 

fundamentadas ou 

com erros de 

análise crítica 

Trabalho bem 

estruturado e 

organizado, com 

discussão de 

resultados e 

conclusões 

corretamente 

formulados 

Trabalho muito bem 

estruturado e 

organizado, com 

discussão de resultados 

e conclusões bem 

formulados e analisados 

de forma crítica 

mailto:rhv@chbv.min-saude.pt
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Fatores de Apreciação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Redação: Correção ortográfica e 

gramatical do texto, clareza da 

exposição e adequação à 

terminologia técnica 

Texto com erros, 

confuso ou com 

linguagem 

desadequada 

Texto de difícil 

interpretação, mal 

estruturado ou 

pouco claro, com 

linguagem trivial ou 

pouco adequada 

Texto sem erros, 

exposição clara e 

adequada na 

terminologia técnica 

Texto sem erros, claro e 

interessante, revelando 

competências analíticas, 

reflexivas e críticas, 

usando terminologia 

técnica com elevada 

adequação 

Apresentação oral do trabalho: 

Qualidade do discurso, sequência 

dos conteúdos, articulação de 

ideias e apresentação gráfica 

Discurso e 

apresentação gráfica 

descuidados ou 

confusos 

Discurso hesitante, 

repetitivo ou 

usando bordões, 

dispersivo; 

sequência de 

conteúdos e 

articulação de ideias 

de forma correta; 

apresentação 

gráfica adequada 

Discurso formal, 

enunciando os 

conteúdos e 

articulando as ideias 

de forma correta; 

apresentação gráfica 

adequada 

Discurso fluente, claro e 

consistente; sequência 

lógica dos conteúdos; 

correta articulação das 

ideias; grande cuidado 

na apresentação gráfica 

Discussão do tema: Capacidade de 

analisar, refletir e projetar a 

atividade profissional numa 

perspetiva de evolução e futuro 

Incapacidade de 

identificar ou analisar 

problemas 

Dificuldade em 

identificar ou 

analisar problemas; 

incapacidade ou 

dificuldade de 

apresentar soluções 

adequadas 

Identificação e análise 

dos problemas com 

apresentação de 

soluções adequadas 

Correta identificação e 

análise crítica dos 

problemas com 

apresentação de 

soluções adequadas, 

criativas e inovadoras 

CLASSIFICAÇÃO APURADA Somatório dos níveis dos cinco Fatores de Apreciação 

 

Critérios de desempate: Em caso de empate serão utilizados os critérios definidos no artigo 30.º do 

Decreto-Lei n.º 213/2000, de 2 de Setembro. 

 

11) A lista de candidatos(as) admitidos(as) e excluídos(as) ao procedimento, o projeto de relatório de 

apreciação final e a deliberação do órgão de gestão que recair sobre o relatório, bem como quaisquer 

outros elementos julgados necessários para melhor esclarecimento dos interessados, serão divulgados 

no sítio com o seguinte endereço: www.chbv.min-saude.pt/paginas/concursos.aspx 
 

12) Júri do procedimento – O Júri do procedimento é constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente Dra Ana Paula Dantas Pereira Leite, Assessora Superior de Nutrição do 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 

1º Vogal Efetivo Dr. Sérgio Cunha Velho, Assessor Superior de Nutrição do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Hospital Pediátrico 

2.º Vogal Efetivo Dr Fernando Manuel da Rocha Pichel, Assessor de Nutrição do Centro 

Hospitalar e Universitário do Porto, EPE 

1ª Vogal Suplente Dra Dulce Filomena Pereira Dantas da Rocha Senra, Assessora Superior 

de Nutrição da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

2ª Vogal Suplente Dra Maria Manuela da Silva Ferreira de Almeida, Assessora Superior de 

Nutrição do Centro Hospitalar e Universitário do Porto, EPE 

http://www.chbv.min-saude.pt/paginas/concursos.aspx
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Em caso de impedimento, a Presidente do Júri será substituída pelo 1º Vogal Efetivo. 

13) Autorização de utilização de dados pessoais – Com a formalização da Manifestação de Interesse 

Individual, 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. 

14) Eliminação de documentação – Os(As) candidatos(as) tomam conhecimento que, caso não levantem 

a respetiva documentação no prazo de 6 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 02 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


