Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.

BOLSA DE RECRUTAMENTO
O Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E., irá proceder à abertura de um processo de
Criação de Bolsa de Recrutamento, para admissão de profissionais, em regime de Contrato Individual
de Trabalho, na seguinte área:
- Enfermagem;
1 - Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo de 03 (três) dias úteis contados
a partir do dia seguinte à data da publicação do presente aviso, a efetuar obrigatoriamente na
plataforma online, disponibilizada no site: www.chtmad.com, na área de “Recrutamento”.
2 - Local de trabalho: Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.
3 - Horário: - 40 horas semanais.
4- Requisitos Essenciais: Licenciatura em enfermagem; cédula profissional válida; disponibilidade
para realização de trabalho por turnos e disponibilidade imediata a declarar na candidatura;
5 - Formalização das candidaturas:
- Preenchimento na plataforma online, anexando os seguintes documentos:
a). Certificado de licenciatura em enfermagem;
b) Cédula profissional válida, face e verso, com a assinatura do titular;
c) Declaração(ões) da(s) entidade(s) empregadora(s) que comprove(m) a função e o tempo de
experiência profissional na área a que se candidata.
d) Certificado(s) de ação(ões) de formação e aperfeiçoamento profissional na área de enfermagem,
efetuadas após a licenciatura e com o tempo de duração expresso superior 07 (sete) horas por
certificado; Certificado de pós-graduação na área da saúde; Certificado de mestrado na área da
saúde; Certificado do curso de especialização em enfermagem ou equivalente legal, reconhecido pela
Ordem dos Enfermeiros.
6 - Método de seleção
O constante no aviso de abertura publicado no site www.chtmad.com, na área de “RecrutamentoRecrutamento e Seleção”
7 - Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será publicitada na página da internet do CHTMAD, E.P.E.
(www.chtmad.com).
O Júri poderá solicitar aos candidatos os documentos que considere necessários para o processo de
avaliação.
O presente anúncio não dispensa a leitura do Aviso de abertura e Ata nº 1 do júri de seleção
disponibilizada no site www.chtmad.com, na área de Recrutamento.
O Presidente do Conselho de Administração do CHTMAD, EPE
Dr. João Porfírio Oliveira

