
Hospital
de Braga epe

Aviso de Abertura de Reserva de Recrutamento da carreira de enfermagem

O Hospital de Braga, E.P.E. pretende constituir uma Reserva de Recrutamento da carreira de enfermagem tendo em 
vista o preenchimento de necessidades que possam vir a ocorrer, tratando-se de regime de contrato individual de 

trabalho a termo incerto, certo e/ou sem termo.

1. Enquadramento da Função e Condições Contratuais

O conteúdo funcional é o previsto no Decreto-Lei n.° 71/2019 de 27 de maio.

A carga horária semanal é de 35 horas semanais a distribuir por turnos rotativos que incluem fins-de-semana e 
noites.

A remuneração prevista é a correspondente à 1 ,a posição remuneratória, nível remuneratório TRU 15, de acordo 

como previsto no Decreto-Lei n.° 122/2010, de 11 de novembro e posteriores atualizações.

2. Perfil

São requisitos obrigatórios possuir:

1. Ser detentor do título de Enfermeiro de acordo com o estabelecido no artigo 12.° Decreto-Lei n.°71/2019,

de 27 maio..................................................................................................................................................
2. Possuir cédula profissional definitiva e válida............................................................................................

3. Possuir disponibilidade imediata para o exercício de funções e disponibilidade para a realização de

trabalho porturnos, finsde semana,feriadosetrabalho noturno.............................................................

3. Meio de formalização de candidaturas

A candidatura deverá ser formalizada, única e exclusivamente, através de formulário online disponível no site do 

Hospital de Braga, E.P.E..
A candidatura deve ser realizada num prazo de 10 (dez) dias úteis que se conta desde a data da publicação do 

extrato.

M Sete Fontes, S. Victor, 4710-243 Braga
wwwhospitaldebraga.pt

E hbraga@hb.min-saude.pt
T 253 027 000 F. 253 027 999 0 REPUBLICA

PORTUGUESA O SNS SfcRVIÇO NACIONAL 
DE SAÚDE

SAÚDE
1/3

mailto:hbraga@hb.min-saude.pt


Hospital
de Braga EPE

4. Métodos de Seleção

Será aplicado uma avaliação curricular com pontuação de 0 a 20 valores. A Classificação Final (CF) será igual ao

resultado da avaliação curricular. O valor será apresentado até às centésimas.

1. Serão excluídos os candidatos que obtenham nota inferior a 9,50 valores..............................................
2. A grelha de avaliação curricularelaborada e aprovada pelo júri é a descrita na ata n.° 1........................

Consideram-se critérios de desempate, pela ordem descrita:

1. Em situações de igualdade de valoração após a classificação final, têm preferência na ordenação final,

sucessivamente, os candidatos que satisfaçam as alíneas previstas no n.° 2 do artigo 29.° da Portaria n.° 

153/2020, de 23 de junho..........................................................................................................................
2. Se subsistira situaçãode igualdade de valoração é aplicado, nos termos do artigo 29.°, n.°3, da Portaria

n.° 153/2020, de 23 de junho, o seguinte critério: ter realizado o Estágio de Integração à Vida Profissional 

no Hospital de Braga, E.P.E.......................................................................................................................

5. Fatores de Exclusão
1. Nos termos do artigo 22.°, n.° 6, alínea a), da Portaria n.° 153/2020, de 23 de junho, serão excluídos 

do procedimento concursalos candidatos que não respeitem os requisitos expressos no ponto 2, por 

se considerem imprescindíveis para a sua admissão ou avaliação. Ainda poderá ser exigido aos 
candidatos a apresentação de documentos comprovativos de factos referidos no curriculum vitae que 

possam relevar para a apreciação do seu mérito e que se encontrem deficientemente com provados;

2. Declarações ou documentação falsas;
3. Não preenchimento integral e correto do formulário de candidatura, incluindo dados de contacto, 

como o Email de contacto (o endereço de e-mail que preencherserá o endereço de e-mail utilizado 

para comunicações posteriores);
4. Candidaturas enviadas poroutro meio que não o referido no ponto anterior;

4. Validade da Reserva de Recrutamento

A reserva de recrutamento tem efeitos a partir da data de finalização de todo o processo de seleção (publicação 

da data final em site) e será válida pelo período de 18 meses a contar desde essa data.

5. Composição e Identificação do Júri 
Presidente do júri:
Pedro Nuno Pereira Rodrigues - Enfermeiro Especialista em funções de gestão

Vogais efetivos:
António José da Silva Faria - Enfermeiro gestor
Olga Patrícia Rodrigues Gonçalves-Enfermeira em funções de gestão

Vogais Suplentes:
Maria Alice Gonçalves de Carvalho - Enfermeira Adjunta da Enfermeira Diretora 
Maria José de Sá Campinho - Enfermeira especialista em funções de gestão
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6. Comunicação com candidatos e outras notificações

A comunicação com os candidatos realizar-se-á através da publicação das listas relativas às diversas fases do 

processo de recrutamento na página eletrónica do Hospital de Braga, E.P.E..

7. Gestão da reserva de recrutamento

O abatimento à lista tem lugar, de imediato, com a não aceitação da celebração do contrato que em concreto for 

apresentado ao interessado(a), independentemente da respetiva modalidade. Os candidatos que celebrem 
contrato que não seja na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, no caso de avaliação 

positiva, regressam à sua posição na lista de graduação com o termo do vínculo aceite, só ocorrendo o abatimento 

definitivo à lista de graduação com a não-aceitação de contrato de trabalho portempo indeterminado.

8. Considerações Finais

Os critérios de avaliação constam da ata n.° 1, disponível para consulta na página eletrónica do Hospital de Braga,

E.P.E..

Braga, J( de de 2022

O Presidente do Conselho de Adm inistração
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