
 
 

AVISO 

RESERVA DE RECRUTAMENTO TÉCNICO SUPERIOR DAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

ORTÓPTICA 

Em cumprimento da deliberação do Conselho de Administração de 25 de novembro de 2021, 

faz-se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis a contar da data de 

publicitação deste aviso no sítio da internet deste Centro Hospitalar, o procedimento concursal 

para constituição de reserva de recrutamento, tendo em vista a eventual contratação de 

Técnicos/as Superiores/as de Diagnóstico e Terapêutica, para exercício de funções em regime 

de Contrato Individual de Trabalho, na modalidade de contrato de trabalho sem termo, a termo 

certo ou incerto, na profissão de Ortóptica. 

A reserva de recrutamento constituída ao abrigo do presente procedimento é válida pelo 

período de 1 ano, a contar da data de homologação da lista de classificação final, prorrogável, 

por uma única vez, até limite de seis meses. A rejeição de uma proposta de contratação implicará 

a exclusão da Bolsa de Recrutamento. 

1. Caracterização do posto de trabalho e conteúdo funcional 

2.1 Caracterização do Posto de Trabalho: 

Exercício de funções com responsabilidade e autonomia técnica, no âmbito da atividade 

de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, de acordo com o nível de competência 

técnica exigido na profissão a que se candidata. 

2.2 Conteúdo Funcional: 

O técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica desenvolve o conteúdo 

funcional inerente às qualificações e competências da respetiva profissão, incumbindo-

lhe, designadamente: 

a) Conceber, planear e recolher os meios e prestar os serviços e cuidados de saúde 

necessários à prevenção da doença, à manutenção, defesa e promoção da saúde e 

do bem-estar e qualidade de vida do indivíduo e da comunidade; 

b) Assegurar, através de métodos e técnicas apropriadas, o diagnóstico, o tratamento 

e reabilitação do doente, procurando obter a participação esclarecida deste no seu 

processo de prevenção, cura e reabilitação; 



 
 

c) Preparar e esclarecer o doente ou o utente para a execução dos exames ou 

intervenção, assegurando a sua vigilância durante os mesmos, bem como no 

decurso do respetivo processo de diagnóstico, tratamento, reabilitação, por forma 

a garantir a eficácia e efetividade daqueles; 

d) Aceder aos dados clínicos e outros relativos aos utentes que lhe forem confiados, 

necessários ao correto exercício das suas funções, com sujeição ao sigilo 

profissional; 

e) Desenvolver métodos de trabalho com vista à melhor utilização dos meios, 

promovendo a circulação de informação, bem como a qualidade e a eficiência dos 

serviços, designadamente, colaborar em atividades de formação e de 

desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais em exercício de funções; 

f) Conceber, planear, recolher, registar e efetuar o tratamento e análise de informação 

relativa ao exercício das suas funções, incluindo a que caracteriza o nível de 

produção, atividade ou qualidade da equipa em que está integrado, e a que seja 

relevante para os sistemas de informação institucionais na área da saúde; 

g) Participar e promover ações que visem articular as diferentes redes e níveis de 

serviços e/ou cuidados de saúde; 

h) Assegurar o aprovisionamento e manutenção dos materiais e equipamentos com 

que trabalha, participando no planeamento das necessidades e integrando as 

respetivas comissões de análise e escolha; 

i) Integrar júris de concursos, dentro da sua área de atividade; 

j) Colaborar no processo de desenvolvimento de competências de estudantes do 

ensino superior das áreas profissionais respetivas; 

2. Vencimento e local de trabalho: 

O vencimento mensal é o legalmente estabelecido para a carreira Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica sendo o regime de trabalho a tempo completo e a duração 

semanal do trabalho a legalmente prevista neste regime. Os candidatos a contratar 

desempenharão funções em qualquer uma das unidades que integram ou venha a integrar 

o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

3. Requisitos de admissão 

4.1. Requisitos gerais de admissão ao processo de recrutamento: 



 
 

a. Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Constituição, lei 

especial ou convenção internacional; 

b. Ter 18 anos de idade completos; 

c. Não estar inibido ou interdito para o exercício das funções a que se candidata; 

d. Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória; 

e. Possuir habilitações académicas adequadas à função. 

4.2. Requisitos específicos de admissão ao processo de recrutamento: 

a. Possuir a habilitação académica exigida para o exercício da profissão a que se 

candidata; 

b. Possuir Cédula Profissional válida. 

4. Apresentação de Candidaturas: 

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

publicitação deste aviso no sítio da Internet do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E.. 

5. Formalização das candidaturas 

5.1 As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, indicando 

expressamente a referência e a profissão a que se candidata, 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 e entregues 

presencialmente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, dentro horário de 

atendimento do serviço, das 09.00 às 16.00 horas, de segunda a sexta-feira, ou 

remetidas via CTT, até ao termo do prazo fixado no nº 4. 

5.2 O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a. Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão (facultativo) ou 

equivalente legal e Número de Identificação Fiscal; 

b. Fotocópia do Certificado de Habilitações Académicas; 

c. Fotocópia da Cédula Profissional; 

d. Certidão de Registo Criminal; 

e. 3 Exemplares do Curriculum Vitae, devidamente comprovado. 

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

nas alíneas do nº 6.2, 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 

De acordo com a legislação do Decreto-Lei 564/99 de 21 dezembro 1999 e do 721/2000 de 

5 setembro de 2000: 

 Avaliação curricular 

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. Identificação dos Júris  

Presidente: Raquel Fernandes Leitão, TSDT – Ortóptica - CHEDV, EPE 

1.º Vogal efetivo: Raquel Conceição Nunes Sousa Rocha, TSDT – Ortóptica CHEDV, EPE 

2.º Vogal efetivo: Maria Helena Pinho Ferreira, TSDT – Ortóptica CHEDV, EPE 

1.º Vogal suplente: Suzana Maria Araújo Ventura, TSDT – Ortóptica CHEDV, EPE 

2.º Vogal suplente: Bárbara Sofia Vieira Neves, TSDT – Ortóptica - CHEDV, EPE 

 

Santa Maria da Feira, 10 de janeiro de 2022 

 

 

 Presidente do Conselho de Administração 

 

José Miguel Dias Paiva e Costa 

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

