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Aviso de Abertura de Reserva de Recrutamento de Recrutamento Técnicos/as Superiores de Diagnóstico e
Terapêutica de Fisioterapia

O Hospital de Braga, E.P.E. pretende constituir uma Reserva de Recrutamento de Técnicos/as Superiores de Diagnóstico 

e Terapêutica de Fisioterapia 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

A carga horária semanal é de 40 horas semanais e a remuneração prevista é a correspondente à primeira posição 

remuneratória, nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratório Única, aprovada pela Portaria n.9 1553-C/2008, de 31 

de dezembro e atualizada nos termos do Decreto Lei n.° 5 10/2021, de 01 de fevereiro.

2. Perfil

São requisitos obrigatórios possuir:

a) Portador de Cédula profissional emitida pela Ordem dos Fisioterapeutas;

b) Licenciatura em Fisioterapia;

c) Curriculum Vitae elaborado em modelo europeu, datado e assinado em língua portuguesa e formalização do 
preenchimento de formulário online através do link de acesso a formulário, disponível no site do Hospital de Braga, 
E.P.E.;

d) Certificado de habilitações académico com a nota final de curso;

e) Documentos comprovativos referidos em Diário da República 1a serie/Portaria n° 154/2020 de 23 de junho, 
segundo o descrito do artigo 21;

f) Todos os documentos comprovativos de factos referidos no Curriculum Vitae;

g) Declaração que atesta a disponibilidade imediata no horário pré-definido no aviso de abertura;

h) Declaração sob compromisso de honra da veracidade de todos os factos enunciados no Curriculum Vitae;

3. Meio de formalização de candidaturas

A candidatura deverá ser realizada, única e exclusivamente, seguindo as orientações de formulário online, 

disponível no site do Hospital de Braga, E.P.E.. Não são aceites candidaturas enviadas para outro email ou entregues 

em mão. A candidatura deve ser realizada num prazo de 10 (dez) dias úteis desde a data de publicação.
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4. Métodos de Seleção

A seleção dos candidatos(as) admitidos(as) terá por base: avaliação curricular (AC) com base no Diário da 

República 1a serie/Portaria n° 154/2020 de 23 de junho, segundo o descrito no artigo 7; fatores de valorização (FV); 

fatores de penalização (FP); e critérios de desempate conforme consta na Ata n° 1.

5. Fatores de Exclusão

a) Não cumprimento dos requisitos obrigatórios referidos no Aviso de Abertura;

b) Não preenchimento integral correto do formulário de candidatura, incluindo dados de contacto, como o Email de 

contacto (o endereço de e-mail que preencher aqui será o utilizado para comunicações posteriores);

c) Candidaturas fora de prazo;

d) Declarações ou documentação falsas;

e) Apresentação de documento inválido para o propósito enunciado no Curriculum Vitae da candidatura;

f) Não apresentação de documentos comprovativos de todos os factos enunciados/referidos no Curriculum Vitae

g) Envio do Curriculum Vitae que não seja elaborado segundo o modelo europeu, datado e assinado em língua 

portuguesa;

h) Candidaturas enviadas por outro meio que não o referido no ponto 3.

6. 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 

homologação da lista de classificação final no site do Hospital de Braga, E.P.E.) e será válida pelo período de 18 

meses a contar desde essa data.

7. Composição e Identificação do Júri

Presidente do júri: Ana Paula Silva Fernandes Gonçalves, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Especialista da área de Fisioterapia

1o Vogal Efetivo: Ana Maria Matos Cabral de Castro, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Especialista da área de Fisioterapia

2o Vogal Efetivo: Tânia Duarte Pereira, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica da área de Fisioterapia 

1o Vogal Suplente: Ana Marília Canelas Silva, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica da área de 

Fisioterapia

2o Vogal Suplente: Carla Maria Cardoso Macedo, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica da área de 

Fisioterapia

8. Comunicação com candidatos e outras notificações

A comunicação com os candidatos realizar-se-á via e-mail e através da publicação das listas relativas às diversas 

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

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

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

REPÚBLICA
PORTUGUESA OISNS SERVIÇO NACIONAL 

DE SAÚDE

SAÚDE 2/3

http://www.hospitaldebraga.pt
mailto:hbraga@hb.min-saude.pt


Hospital
de Braga epe

9. 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 por tempo indeterminado.

10. 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, 2]_ de </ de 2023,

O Presidente do Conselho de Administração

Dr. 0 João Oliveira
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