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Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 
 

Procedimento Concursal para Constituição de Bolsa de Recrutamento para Técnico Superior do 

Regime Geral – Serviços Financeiros (m/f) no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 

Aviso 

Em cumprimento da deliberação do Conselho de Administração de 06/10/2022, faz-se público que se 

encontra aberto o procedimento concursal para constituição de Bolsa de Recrutamento para a categoria 

de Técnico Superior do Regime Geral – Serviços Financeiros (m/f) do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

E.P.E., na modalidade de contrato individual de trabalho sem termo, ou a termo resolutivo certo ou incerto, 

de acordo com as necessidades dos serviços. 

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. (adiante designado por CHBV), 

enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 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; Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto; 

Acordo Coletivo entre o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE e outros e a Federação Nacional dos 

Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais – FNSTFP e Acordo Coletivo entre o Centro 

Hospitalar Barreiro Montijo, EPE e outros e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e 

de Entidades com Fins Públicos - SINTAP e outros, publicados no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 

23, de junho de 2018; Regulamento Interno do CHBV (disponível em http://www.chbv.min-saude.pt). 

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

i) Caracterização do posto de trabalho: Caracterização do posto de trabalho: Para além da 

descrição de funções constantes dos Anexo I dos Acordos Coletivos acima identificados, 

compete ao Técnico Superior realizar os registos de acordo com o sistema contabilístico 

aplicável; elaborar mapas, informações e relatórios que visem assegurar o cumprimento das 

obrigações legais e/ou auxiliar a tomada de decisão por parte do órgão de gestão; produzir e 

verificar a informação de gestão, orçamental, económica, financeira, fiscal e de prestação de 

contas, 

ii) Perfil de competências: 

a) Capacidade de trabalhar em equipa; 

b) Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

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, E.P.E., sito 

na Avenida Artur Ravara, 3814-501, Aveiro, ou em cada uma das unidades hospitalares que o integram. 
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6) Remuneração mensal: a remuneração mensal corresponde à 1.ª Posição de Técnico Superior do 

Regime Geral, Nível remuneratório 15. 

7) Prazo para a apresentação das candidaturas – As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 

07/02/2023. 

8) Requisitos de admissão: 

8.1. São requisitos gerais de admissão ao procedimento concursal: 

a) Ter 18 anos completos; 

b) Deter as habilitações académicas legalmente exigidas para o exercício das funções a que se 

candidata; 

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 obrigatórios de admissão ao procedimento concursal: 

a) Ser detentor do grau de licenciado em Economia, Gestão, Contabilidade ou equivalente; 

b) Experiência profissional na área financeira em Instituição do Serviço Nacional de Saúde, por 

um período mínimo de 2 anos; 

c) Conhecimentos sólidos de contabilidade geral, analítica e orçamental, SNC-AP, IAS, IRC e 

IVA. 

 

9) Formalização da candidatura - As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido 

à Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E., sito na 

Avenida Artur Ravara, 3814-501 Aveiro, e entregues presencialmente no Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos, até às 16:00 horas do último dia do prazo fixado no ponto 7. 

Serão ainda aceites as candidaturas 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 Humanos/Avenida Artur Ravara/3814-501 Aveiro.; as candidaturas podem ainda ser 

remetidas por correio eletrónico, em formato PDF para o seguinte endereço: rhv@chbv.min-saude.pt 

A formalização das candidaturas deve ser efetuada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Requerimento, conforme modelo anexo, devidamente preenchido; 

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

outros), bem como documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Contabilistas 

(quando aplicável); 

c) Documentos comprovativos da experiência profissional, nomeadamente, declarações dos 

organismos onde presta ou prestou funções; 

d) Documentos comprovativos da formação profissional; 

e) Três exemplares do curriculum vitae, formato modelo europeu, com o máximo de 4 

(quatro) páginas, datados e assinados. 

A não apresentação de qualquer dos documentos referidos nas alíneas no ponto 9, dentro do prazo fixado, 

implica a não admissão ao procedimento. 
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Os(As) candidatos(as) deverão juntar no respetivo curriculum vitae, cópia dos documentos comprovativos 

das situações que invoquem. Caso o Júri entenda serem necessários outros documentos, notificará o(a) 

candidato(a) para o efeito, dando-lhe o prazo de 5 dias úteis. 

Os(As) candidatos(as) convocados(as) para a realização da Entrevista deverão ser portadores(as) dos 

originais dos documentos comprovativos constantes do curriculum vitae. 

 

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

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

candidatos detentores de Licenciaturas em outras áreas que não as referidas no ponto 8.2.a); 

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 e a 

documentação entregue a pedido do júri; 

e. Não comparência à Entrevista Profissional de Seleção na data e hora agendadas, salvo 

mediante a apresentação de certificado de incapacidade temporária. 
 

11) Métodos de seleção- A seleção dos(as) candidatos(as) será efetuada com recurso aos métodos de 

seleção de avaliação curricular e entrevista profissional de seleção, sendo que a Classificação Final (CF) será 

expressa pela média simples das classificações dos métodos de seleção anteriormente enumerados, de 

acordo com a seguinte expressão: 

CF= (50% x AC) + (50% x EPS) 
Em que: 

CF = Classificação Final; 

AC = Avaliação Curricular; 

EPS- Entrevista Profissional de Seleção 

 A nota de Classificação Final será apresentada até às milésimas. 

Avaliação Curricular(AC): a avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência 

adquirida e da formação realizada e tipo de funções exercidas. A experiência profissional é aquela tutelada 

ao abrigo de um contrato individual de trabalho ou contrato em regime de prestação de serviços, 

devidamente comprovada – não podendo ser, para o efeito, considerada como experiência profissional a 

adquirida em estágios (curriculares ou não), trabalho voluntário ou atividades similares. 
 

A avaliação curricular será expressa de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, conforme critérios a seguir indicados e 

de acordo com a seguinte fórmula: 
 

AC= (20%HA) +(60%EP)+ (15% FP) + (5%CC) 

Em que: 

AC = Avaliação Curricular; 

HA = Habilitações Académicas  

EP= Experiência Profissional 

FP= Formação Profissional 

CC= Contabilista Certificado 

A nota de Classificação Final será apresentada até às milésimas. 
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O fator Habilitações Académicas (HA), com uma ponderação de 20% da classificação da Avaliação 

Curricular (AC), será valorizado, de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, de acordo com a seguinte classificação: 
 

Fatores Pontuação 

MBA/Mestrado ou superior nas previstas no Aviso de Abertura 20 valores 

Pós-Graduação nas áreas previstas no Aviso de Abertura 18 valores 

Licenciatura nas áreas previstas no Aviso de Abertura 16 valores 

Nota: As Pós-Graduações, MBA/Mestrados ou graus superiores que sejam referentes a áreas fora das áreas 
previstas no Aviso de Abertura não serão consideradas para efeitos da classificação do presente fator. 

O fator Experiência Profissional (EP), que consiste essencialmente na qualificação técnica, competências 

e experiência comprovada na área financeira em Instituições do S.N.S. com uma ponderação total de 60% 

na classificação da Avaliação Curricular (AC), e será valorizada, de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, da seguinte 

forma: 

 

Fatores Pontuação 

Experiência igual ou superior a 6 anos, devidamente comprovada, na área 

financeira em Instituição do SNS 
20 valores 

Experiência igual ou superior a 4 anos e inferior a 6 anos, devidamente 

comprovada, na área financeira em Instituição do SNS 
18 valores 

Experiência igual ou superior a 2 anos e inferior a 4 anos, devidamente 

comprovada, na área financeira em Instituição do SNS 
16 valores 

O fator Formação Profissional (FP), visa valorizar as atividades formativas relevantes em áreas 

relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função. No âmbito do 

presente fator serão considerados os cursos de formação, seminários e encontros realizados nos últimos 

10 anos nas áreas relevantes para o exercício da função, ministrados por entidades credenciadas e 

devidamente comprovadas por cópias dos respetivos certificados de participação. O fator tem uma 

ponderação total de 15% na classificação da Avaliação Curricular (AC), e será valorizada, de 0 (zero) a 20 

(vinte) valores, da seguinte forma: 

Fatores Pontuação 

Mais de 400 horas de formação 20 valores 

Entre 251 e 400 horas de formação 18 valores 

Entre 201 e 250 horas de formação 16 valores 

Entre 101 e 200 horas de formação 14 valores 

Entre 51 e 100 horas de formação 12 valores 

Até 50 horas de formação  10 valores 

Sem formação profissional nas áreas relevantes 0 valores 

Notas: 1) Sempre que se considere que a formação não tem interesse para as funções, não será 
valorizada; 2) No caso de nos respetivos certificados de participação não constar qualquer informação 
acerca do número de dias e/ou número de horas da ação, utiliza-se como referência um dia de formação 
em caso de omissão do número de dias e 7 horas de formação/dia em caso de omissão do número de 
horas de formação. 

O fator Contabilista Certificado (CC), com uma ponderação de 5% da classificação da Avaliação Curricular 

(AC), será valorizado, de 0 (zero) ou 20 (vinte) valores, de acordo com a seguinte classificação: 
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Fatores Pontuação 

Contabilista Certificado inscrito na Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OCC), como membro ativo 

20 valores 

 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS): A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva 

e sistemática, a experiência profissional, p domínio técnico de ferramentas informáticas e aspetos 

comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 

nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento pessoal.  

A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) será pontuada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, 

valorizada conforme os critérios contantes do Anexo II e de acordo com a seguinte fórmula: 

EPS= (20% CFD) + (20%DFI) + (20%CC) + (20%RI) + (20%MP) 

Em que: 

EPS- Entrevista Profissional de Seleção 

CFD- Conhecimentos relativamente às Funções a Desempenhar  

DFI- Domínio Técnico de Ferramentas Informáticas 

CC- Capacidade de Comunicação 

RI- Relacionamento Interpessoal 

MP- Motivação Profissional 

A nota da Entrevista Profissional de Seleção será apresentada até às milésimas. 

a) Qualidade da Experiência Profissional (QEP) – será considerado o nível de desenvolvimento e variedade 

de conhecimentos profissionais apreendidos no exercício efetivo das funções desempenhadas e a sua 

utilidade para o exercício das funções a que concorre, com uma ponderação total de 20%. 

b) Domínio Técnico de Ferramentas Informáticas (DFI) – será avaliado o nível de competência na utilização 

das ferramentas informáticas essenciais ao desenvolvimento da atividade nos serviços financeiros, estando 

prevista, caso o júri entenda ser necessário, a possibilidade de realização de teste prático, com uma 

ponderação total de 20%. 

c) Capacidade de Comunicação (CC) – será avaliado através da linguagem oral, o modo como são 

desenvolvidas as ideias e verbalizado o pensamento, com uma ponderação total de 20%. 

d) Relacionamento Interpessoal (RI) – será avaliado a capacidade para interagir com pessoas de diferentes 

características e em contextos socioprofissionais distintos, revelando uma atitude facilitadora do 

relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada, perante cenários 

hipotéticos ou reais, com uma ponderação total de 20%.  

e) Motivação Profissional (MP) – será avaliado o empenho manifestado na realização profissional, através 

da indagação dos objetivos profissionais do candidato, com uma ponderação total de 20%. 

Os fatores acima identificados serão valorizados, de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, de acordo com a seguinte 

grelha de avaliação: 

Pontuação 
Elevado 

(20) 

Bom 

(16) 
Suficiente (12) 

Reduzido 

(8) 
Insuficiente (4) 

Conhecimentos 
relativamente às 

Funções a 

Posse de 
experiência 
profissional que 
permita antever 

Posse de 
experiência 
profissional que 
permita antever 

Posse de 
experiência 
profissional que 
permita antever 

Posse de 
experiência 
profissional que 
permita antever 

Posse de 
experiência 
profissional que 
permita antever 
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Desempenhar 
(CFD) 

elevada 
capacidade de 
adaptação ao 
trabalho face aos 
profundos 
conhecimentos 
relacionados 
com as funções a 
desempenhar. 

grande 
capacidade de 
adaptação ao 
trabalho, 
atendendo ao 
bom nível de 
conhecimentos 
relacionados 
com as funções a 
desempenhar. 

satisfatória 
capacidade de 
adaptação ao 
trabalho, 
considerando os 
razoáveis 
conhecimentos 
relacionados 
com as funções a 
desempenhar. 

reduzida 
capacidade de 
adaptação ao 
trabalho, face 
aos poucos 
conhecimentos 
relacionados 
com as funções a 
desempenhar. 

deficiente 
capacidade de 
adaptação ao 
trabalho, em 
virtude dos 
insuficientes 
conhecimentos 
relacionados 
com as funções a 
desempenhar. 

Domínio Técnico 
de Ferramentas 

Informáticas (DFI) 

Evidencia 
excelente 
domínio das 
ferramentas 
informáticas 
apresentadas, 
face à resolução 
da tarefa em 
tempo reduzido. 

Evidencia grande 
domínio das 
ferramentas 
informáticas 
apresentadas, 
face à resolução 
da tarefa em 
tempo razoável. 

Evidencia 
suficiente 
domínio das 
ferramentas 
informáticas 
apresentadas, 
face à resolução 
da tarefa no 
tempo 
estipulado. 

Evidencia 
reduzido 
domínio das 
ferramentas 
informáticas 
apresentadas, 
face à 
incapacidade de 
resolução de 
parte da tarefa 
no tempo 
estipulado. 

Evidencia 
insuficiente 
domínio das 
ferramentas 
informáticas 
apresentadas, 
face à 
incapacidade de 
resolução da 
tarefa no tempo 
estipulado. 

Capacidade de 
Comunicação (CC) 

Manifesta 
desenvolvidas 
capacidades de 
análise e de 
síntese e ótima 
transparência de 
ideias, traduzidas 
numa 
comunicação de 
muito bom nível. 

Manifesta 
desenvolvidas 
capacidades de 
análise e de 
síntese e 
comunicação de 
bom nível. 

Revela 
capacidade 
média de análise 
e de síntese e 
apresenta 
comunicação 
aceitável. 

Evidencia 
reduzida 
capacidade de 
análise e de 
síntese através 
de uma 
comunicação 
deficiente. 

Manifesta 
insuficiente 
capacidade de 
expressão verbal. 

Relacionamento 
Interpessoal (RI) 

Evidencia 
excelente 
capacidade 
trabalho em 
equipa e 
manifesta ótima 
competência 
para a resolução 
de conflitos. 

Apresenta 
grande 
capacidade 
trabalho em 
equipa e revela 
boa aptidão para 
a resolução de 
conflitos. 

Revela suficiente 
capacidade de 
trabalho em 
equipa e 
mediana 
competência 
para a resolução 
de conflitos. 

Mostra reduzida 
capacidade 
trabalho em 
equipa e escassa 
aptidão para a 
resolução de 
conflitos. 

Revela 
insuficiente 
capacidade 
trabalho em 
equipa e sem 
aptidão para a 
resolução de 
conflitos. 

Motivação 
Profissional (MP) 

Revela excelente 
motivação 
direcionada para 
o exercício das 
funções a que se 
candidata. 

Apresenta 
grande 
motivação no 
âmbito do 
exercício das 
funções a que se 
candidata. 

Manifesta 
razoável 
motivação para o 
exercício das 
funções a que se 
candidata. 

Mostra reduzida 
motivação tendo 
em vista o 
exercício das 
funções a que se 
candidata. 

Revela 
insuficiente 
motivação para o 
exercício das 
funções a que se 
candidata. 

 

12) A lista de candidatos admitidos e excluídos 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 afixados no Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos deste Centro Hospitalar e divulgados no sítio com o seguinte endereço: www.chbv.min-

saude.pt/paginas/concursos.aspx 

 

 

http://www.chbv.min-saude.pt/paginas/concursos.aspx
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13) Júri - Constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente Dr. Vítor Bruno Pereira Leite, Vogal Executivo do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, E.P.E.  

1ª Vogal Efetiva Dra. Ana Cecília do Bem Gago, Vogal Executiva do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, E.P.E. 

2ª Vogal Efetiva Dra. Vanessa Lara Silva Martins, Auditora Interna do Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga, E.P.E. 

1ª Vogal Suplente Dra. Isabel Cristina Duarte Neves, Diretora do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 

2ª Vogal Suplente Dra. Aida Maria Marques Teixeira Valente, Técnica Superior do Serviço 

de Gestão dos Recursos Humanos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

E.P.E. 

Em caso de impedimento, o Presidente da será substituído pela 1.ª Vogal Efetiva. 

 
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 um ano subsequente 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, E.P.E., 24 de janeiro de 2023 


