
 
 

AVISO 

PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO DE CONTABILISTA CERTIFICADO (M/F) 

 

Em cumprimento da deliberação do Conselho de Administração de 19 de janeiro de 2022, faz-

se público que se encontra aberto a partir da data de publicitação do presente aviso no sítio da 

Internet deste Centro Hospitalar, e pelo prazo de 10 dias úteis, o procedimento para 

recrutamento, de um Técnico Superior (M/F), para o exercício da função de Contabilista 

Certificado do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P.E., em regime de Contrato 

Individual de Trabalho por tempo indeterminado. 

1. Caracterização da Função e Perfil de Competências 

1.1. Caracterização da Função: 

Reportando à Direção Financeira, o Contabilista Certificado será responsável por: 

• Planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade geral e orçamental; 

• Garantir o cumprimento das obrigações contabilísticas e fiscais; 

• Assegurar a execução dos fechos contabilísticos mensais e elaborar os respetivos 

reportes nos prazos fixados; 

• Garantir o rigor e o cumprimento dos prazos do encerramento anual de contas e da 

emissão das respetivas demonstrações financeiras, orçamentais e anexos, bem 

como as respetivas declarações fiscais. 

1.2. Perfil de Competências Comportamentais: 

• Exige-se um forte sentido de disciplina, rigor e responsabilidade, com uma boa 

capacidade analítica, sentido crítico, autonomia e de planeamento. 

• Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, disciplina e resiliência. 

2. Vencimento e local de trabalho: 

O vencimento mensal será o correspondente à posição 2, nível remuneratório 15 da Tabela da 

Estrutura Remuneratória da Carreira Técnica Superior, aprovada por Decreto-Regulamentar n.º 

14/2008, de 31 de julho. 

O candidato a contratar desempenhará funções em qualquer uma das unidades que integram 

ou venham a integrar o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 

  



 
 

3. Requisitos de admissão 

3.1 REQUISITOS DE ADMISSÃO OBRIGATÓRIOS: 

• Licenciatura em Contabilidade, Contabilidade e Administração, Gestão, Auditoria ou 

Economia; 

• Contabilista Certificado inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados, como 

membro ativo apto a iniciar de imediato a função para a qual é recrutado; 

• Experiência em funções de contabilidade no referencial SNC-AP; 

• Conhecimentos sólidos de contabilidade geral, analítica e orçamental, SNC-AP, IAS; 

IFRS, IRC e IVA. 

3.2 REQUISITOS DE ADMISSÃO PREFERENCIAIS: 

• Experiência em funções de contabilidade de um hospital EPE; 

• Bons conhecimentos da aplicação informática SICC. 

4. Apresentação de Candidaturas: 

O prazo de apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis contados a partir da data de 

publicitação do presente aviso no sítio da Internet deste Centro Hospitalar, terminando a 11 de 

fevereiro de 2022. 

5. Formalização das candidaturas 

5.1 As candidaturas devem ser formalizadas unicamente de forma eletrónica para o  

endereço gestaorh.chedv@chedv.min-saude.pt, mediante requerimento dirigido ao 

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E.P.E., sito na Rua Dr. Cândido de Pinho, 4520-211 Santa Maria da Feira, até ao 

termo do prazo fixado no nº 4;  

5.2 O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios: 

a. Carta de Apresentação; 

b. Curriculum Vitae; 

c. Comprovativo de Habilitações Académicas; 

d. Comprovativo de inscrição na Ordem dos Contabilistas Certificados, como 

membro ativo; 

e. Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou equivalente legal; 
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f. Número de Identificação Fiscal; 

g. Outros comprovativos relevantes que confirmem a posse dos requisitos 

obrigatórios e preferenciais. 

5.3 A não apresentação, no prazo da candidatura, de qualquer um dos documentos 

referidos nas alíneas do nº 5.2, implica a não admissão ao processo de recrutamento. 

Devem os candidatos juntar os documentos comprovativos das situações que 

invoquem. Caso o júri entenda necessário outros documentos, notificará o candidato 

para os apresentar no prazo de 5 dias úteis. A não apresentação de um documento 

solicitado pelo júri implica a não classificação do item respetivo. Caso a informação 

comprovada seja dissonante da informação que consta no processo de candidatura 

inicial, o candidato será excluído do procedimento. 

6. Método de Seleção 

• Avaliação curricular; 

• Entrevista profissional de seleção. 

7. As listas de candidatos admitidos e de classificação final do processo de recrutamento, 

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 na Internet www.chedv.min-saude.pt. 

8. Composição do Júri 

Presidente:  

• Dr. Miguel Paiva – Presidente do Conselho de Administração 

Vogais Efetivos: 

• Dr.ª Rita Moutinho - Vogal Executiva do Conselho de Administração 

• Dr.ª Ângela Fernandes – Diretora do Serviço de Gestão Financeira 

Vogais Suplentes: 

• Dr.ª Helena Costa – Técnica Superior do Serviço de Gestão Financeira 

• Dr.ª Lina Azevedo – Gestora Intermédia 

 

Santa Maria da Feira, 19 de janeiro de 2022 

O Presidente do Conselho de Administração, 

 

José Miguel Dias Paiva e Costa 

http://www.chedv.min-saude.pt/

		2022-01-28T15:51:32+0000
	JOSÉ MIGUEL DIAS PAIVA E COSTA


		2022-01-28T15:51:51+0000
	JOSÉ MIGUEL DIAS PAIVA E COSTA
	Entidade: Diário da República Eletrónico. Na qualidade de: Presidente do Conselho de Administração - Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E.. Subatributos: Cargo do Dirigente: Presidente do Conselho de Administração; Email do Dirigente: miguel.paiva@chedv.min-saude.pt; NIF da entidade onde exerce o cargo: 508878462; Nome da entidade onde exerce o cargo: Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E.


		2022-01-28T15:51:56+0000
	JOSÉ MIGUEL DIAS PAIVA E COSTA




