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Aviso de Abertura

Procedimento Concursal de Técnicos/as Superiores 

Hospital de Braga, E.P.E.

Torna-se público que por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de Braga, E.P.E. (H.B., E.P.E.) se 

encontra aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis o procedimento concursal para o preenchimento de 5 postos de 

trabalho para a categoria de Técnicos/as Superiores, na modalidade de contrato individual de trabalho sem termo.

1- Enquadramento e Condições Contratuais

A carga horária semanal é de 40 horas semanais.

A remuneração prevista é a correspondente à l.§ posição remuneratória, nível remuneratório 15 da Tabela 

Remuneratório Única, aprovada pela Portaria n.^ 1553-C/2008, de 31 de dezembro e atualizada nos termos do 

Decreto-Lei n.e 10 /2021, de 01 de fevereiro.

2- Meio de formalização de candidaturas

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

Hospital de Braga, E.P.E..

Não são aceites candidaturas enviadas por outro meio ou entregues em mãos.

A candidatura deve ser realizada num prazo de 10 (dez) dias úteis desde a data de publicação.

3- Perfil a recrutar

Requisitos obrigatórios:

a. Licenciatura em área de Gestão, Económico-financeiras, Engenharia, Matemática, Administração Pública, ou outras 

(desde que diretamente relacionadas com as áreas anteriormente referidas);

b. Disponibilidade para início de funções imediatamente após o término do processo de seleção;

c. Domínio de ferramentas informáticas.

Requisitos valorizados no processo de recrutamento:

a. Experiência profissional na área de gestão;

b. Formação pós-graduada na área de gestão;
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írFrequência de ações formativas relevantes para a categoria de Técnico(a) Superior;

Perfil de competências comportamentais:

a. Capacidade de trabalhar em equipa, relacionamento interpessoal e de comunicação;

b. Capacidade de análise e gestão de processos;

c. Capacidade de planeamento e organização de tarefas em simultâneo;

d. Capacidade de trabalho com orientação para resultados;

e. Disponibilidade, flexibilidade e capacidade de gestão de tempo;

f. Elevado sentido de responsabilidade;

g. Boa capacidade de resolução de problemas;

h. Autonomia, dinamismo e criatividade.

4- Documentos a apresentar

Todos os documentos da lista abaixo devem ser remetidos quando fizer a submissão da candidatura.

a) Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado (até ao máximo de 2 páginas escritas);

b) Certificado de Habilitações Literárias ou Profissionais;

c) Certificados de Formação Profissional realizada relevantes para a função;

d) Declarações emitidas pelas entidades patronais e/ou outros documentos que comprovem o exercício e 

duração das funções nas mesmas.

As candidaturas recebidas com documentação incompleta serão excluídas automaticamente do Procedimento 

Concursal.

5- Métodos de Seleção

A seleção dos candidatos (as) admitidos (as) terá por base a avaliação curricular e a entrevista de avaliação de 

competências. A aplicação dos métodos e critérios de avaliação será faseada. A primeira fase consiste na avaliação 

curricular e a segunda na entrevista de avaliação de competências.

Todas as fases do processo de seleção apresentadas têm caráter eliminatório.

A não comparência à entrevista constitui fator de eliminação.

Serão convocados para a segunda fase de entrevista de avaliação de competências os primeiros 10 candidatos/as 

classificados na avaliação curricular.

Os/as candidatos/as serão convocados/as com uma antecedência de 2 dias úteis, para a realização da Entrevista de 

Avaliação de Competências.

É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores em qualquer das fases

do processo.
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6- Fatores de Exclusão

a) Não cumprimento dos requisitos obrigatórios;

b) Declarações ou documentação falsas;

c) Candidaturas enviadas por outro meio que não o referido no ponto 2;

d) Candidaturas enviadas fora do prazo;

e) O envio incompleto da informação e documentos mencionados no ponto 4. do presente Aviso no momento 

da candidatura;

f) A não comparência à entrevista na data e horas agendadas:

g) Profissional com vínculo sem termo no Hospital de Braga, E.P.E., na categoria profissional de Técnico 

Superior.

7- Igualdade de Oportunidades

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.^ da Constituição da República Portuguesa, o Hospital de Braga, 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 discriminação.

8- Composição e Identificação do Júri

Presidente: Ana Micaela Bento Couto - Auditora Interna do Hospital de Braga, E.P.E.

Vogais Efetivos:

lã - Cláudia Antunes Mendo - Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital de Braga, E.P.E.

2ã - Joaquim Jorge de Oliveira Pereira - Diretor do Serviço de Gestão Administrativa.

Vogais Suplentes:

lã - Helena Joana Mota Lima, Técnica Superior no Serviço de Gestão de Planeamento e Controlo de Gestão do 

Hospital de Braga, E.P.E.

2ã - Paula Cristina Vieira da Costa - Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

9- Notificação de candidatos e publicações

As notificações aos candidatos serão efetuadas através de mensagem de correio eletrónico, para o endereço por estes 

fornecido aquando da respetiva candidatura, e os atos a publicitar na página eletrónica de recrutamento do HB, E.P.E. 

Não serão facultadas informações telefonicamente.
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10- Proteção de dados pessoais

Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito deste procedimento concursal serão tratados, de forma 

lícita e limitada à função para a qual foram recolhidos, sendo armazenados e conservados pelo período de tempo 

estritamente necessário, em função da finalidade e nos termos legalmente previstos.

11- Considerações Finais

Os critérios de avaliação constam da ata n. -1, disponível para consulta no sítio da internet do Hospital de Braga, 

E.P.E.

Braga 21 de novembro de 2022,

O Presidente do Conselho de Administração

Dr. 5 João Oliveira
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