
 
 

AVISO 

PROCEDIMENTO PARA RECRUTAMENTO DE ESPECIALISTA INFORMÁTICA (M/F) 

 

 

Em cumprimento da deliberação do Conselho de Administração de 27 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, procedimento concursal comum 

para recrutamento para preenchimento de dois postos de trabalho do mapa de pessoal na 

categoria de Especialista de Informática da carreira Especialista Informática, em regime de 

Contrato Individual de Trabalho por tempo indeterminado, nas seguintes áreas: 

 

Referência Área 

A 
Gestão e desenvolvimento de projetos aplicacionais na área clinica e gestão de 

processos de interoperabilidade 

B Administração de sistemas e gestão de redes 

1. Caracterização da Função e Perfil de Competências 

1.1. Caracterização da Funções: 

Funções de conceção e aplicação nas áreas da gestão e arquitetura de sistemas de 

informação; infraestruturas tecnológicas e engenharia de software para as quais se exige 

formação académica de nível superior;  

1.2.  Perfil de Competências: 

1.2.1. Referência A  

Competências em: 

 Programação em JAVASCRIPT; 

 Programação em JAVA; 

 Plataforma.NET; 

 SQL SERVER/ORACLE; 

 Programação em WEBSERVICES/SOAP/REST; 

 XML; 



 
 

 Norma Interoperabilidade HL7. Articulação com parceiros, outras 

aplicações para prestação de cuidados de saúde; 

 Coordenação equipas de análise e desenvolvimento; 

 Gestão, análise, desenvolvimento e suporte na área aplicacional clínica 

hospitalar; 

 Diagnóstico e resolução de incidentes aplicacionais; 

 Conhecimento das normas do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados; 

 Realização de testes de qualidade e previsão de impacto em produção 

dos desenvolvimentos efetuados; 

 Formação aos utilizadores dos módulos aplicacionais; 

 Elevado grau de responsabilidade, organização e autonomia; 

 Boas capacidades de comunicação e pró-atividade. 

1.2.2. Referência B 

Competências em: 

 Sistemas Virtuais: HYPERV, VMWARE; 

 Cibersegurança; 

 Gestão e manutenção de infra-estruturas tecnológicas, sistemas 

servidores de dados, de aplicações e de recursos, redes e controladores 

de comunicações e dispositivos de segurança das instalações; 

 Gestão e operacionalidade de sistemas operativos e utilitários 

associados às peças do suporte lógico de base; sistemas de gestão de 

redes informáticas, de base de dados e de todas as aplicações e 

produtos de uso geral; 

 Configuração, gestão e administração dos recursos físicos e dos 

sistemas aplicacionais instalados, com vista à otimização da utilização e 

da partilha das capacidades existentes; 

 Aplicação de mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade 

da informação armazenada e processada e transportada nos sistemas 

de processamento e redes de comunicação utilizados; 

 Coordenação equipas; 

 Auditoria sistemas informáticos; 

 Interoperabilidade de sistemas em ambiente hospitalar; 



 
 

 Gestão projetos TIC em ambiente hospitalar; 

 Conhecimento das normas do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados; 

 Elevado grau de responsabilidade, organização e autonomia; 

 Boas capacidades de comunicação e pró-atividade. 

2. Enquadramento Legal 

Artigo 28.º n.º 1 do Decreto – Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, Decreto-lei 27/2009, 

de 27 de janeiro, Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março e Portaria n.º 358/2002 de 3 

de abril. 

3. Vencimento 

O vencimento mensal será o correspondente a Especialista de Informática, Grau 1, Nível 

2, Índice 480, entre o nível remuneratório 23.º e 24.º da Tabela Remuneratória Única, 

no montante de 1.652,68€ após a aprovação em estágio. Durante o estágio o 

vencimento será fixado em de 1.377,24€, a que corresponde o intervalo remuneratório 

entre o nível 18.º e 19.º, Índice 400. 

4. Local de trabalho: 

O trabalho será prestado no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E., 

podendo ser desenvolvido em qualquer uma das Unidades que integram o Centro 

Hospitalar, bem como em outras Instituições com as quais o mesmo tenha ou venha a 

ter acordos ou protocolos de colaboração. 

5. Regime de trabalho 

a. O período normal de trabalho é de 35 (trinta e cinco) horas semanais, 

atualmente em vigor ao abrigo de instrumento de regulamentação coletiva, ou 

aquelas que vierem a ser definidas por lei ou por novo instrumento de 

regulamentação coletiva. 

b. O horário de trabalho será elaborado dentro dos termos e limites legais, de 

acordo com a organização, esquema e escala de funcionamento do serviço em 

que o/a trabalhador/a irá prestar a sua atividade. 

 



 
 

6. Requisitos de admissão 

6.1.  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. 

6.2. Requisitos específicos de admissão ao processo de recrutamento de carácter 

obrigatório: 

 Licenciatura Engenharia Informática, Informática de Gestão, Ciências da 

Computação, Informática Médica ou em áreas afins; 

 Experiência profissional prévia na área a que se candidata; 

 Experiencia profissional na área da saúde, nos últimos 5 anos. 

6.3. Requisitos específicos de admissão ao processo de recrutamento de carácter 

preferencial: 

 Referência A 

 Conhecimentos técnicos estruturais do sistema administrativo 

hospitalar – SONHO. 

 Experiência comprovada em normas e protocolos na saúde. 

 Conhecimentos de módulos complementares ao apoio de prestação de 

serviços de cuidados de saúde. 

 Referência B 

 Experiência comprovada em normas e protocolos na saúde. 

 Conhecimentos comprovados em sistemas na área da saúde. 

 ITIL FOUNDATION  

 Administração de redes Extreme e CISCO; 

 Backups: DPM, Nakivo; 

 Antivirus: Bitdefender; 

 Gestão central telefónica Alcatel; 



 
 

 

7. Prazo para 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 18 de fevereiro de 2022. 

8. Formalização das candidaturas 

8.1.  As candidaturas são formalizadas, unicamente, de forma eletrónica através do 

preenchimento do formulário disponibilizado para o efeito no sítio da Internet do 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., www.chedv.min-saude.pt, 

assinalando expressamente a referência a que se candidata. A falta de indicação 

expressa da referência a que se candidata é motivo de exclusão do procedimento. 

8.2.  À candidatura devem ser anexados os seguintes documentos obrigatórios, de 

acordo com as instruções constantes no respetivo formulário: 

a. Carta de apresentação; 

b. Curriculum vitae; 

c. Comprovativo das habilitações académicas; 

d. Fotocópia do bilhete de identidade/cartão do cidadão ou equivalente legal; 

e. Número de identificação fiscal; 

f. Certidão de registo criminal; 

g. Outros comprovativos relevantes que confirmem a posse dos requisitos 

obrigatórios e preferenciais. 

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

referidos nas alíneas do nº 8.2., 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. 

 

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


 
 

9. Métodos de Seleção 

 Avaliação curricular 

 Entrevista Profissional de Seleção 

9.1. Avaliação curricular (AC) – Na AC serão considerados os seguintes elementos de 

maior relevância para o posto de trabalho a ocupar: 

a. Formação académica; 

b. Formação complementar diretamente relacionada com as exigências e as 

competências necessárias ao exercício da função; 

c. Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades 

inerentes ao posto de trabalho em causa e o grau de complexidade das 

mesmas;  

Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 

valoração até às centésimas. 

9.2.  Na Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa-se avaliar, de forma objetiva e 

sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 

durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 

nomeadamente, os relacionados com a capacidade de comunicação e de 

relacionamento interpessoal. 

A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis classificativos de 

Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 

respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 

10. Os candidatos aprovados em cada método serão convocados para a realização do 

método seguinte via e-mail e/ou SMS. 

11. Cada método de seleção é eliminatório, sendo excluídos os candidatos que não que 

obtenham uma classificação superior a 9,5 valores num deles, não lhes sendo aplicado 

o método seguinte. 

12. Classificação final: 

A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 

valoração até às centésimas, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 



 
 

CF = (AC × 60%) + (EPS × 40 %) 

Em que: 

CF = Classificação final 

AC = Avaliação curricular 

EPS = Entrevista Profissional de Seleção 

13. 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. 

14. Composição do Júri 

Referência A 

Presidente:  

 Dr. Carlos Manuel Ferreira de Carvalho – Diretor Clínico do Centro 

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

Vogais Efetivos: 

 Dr. Alberto António Lima Guimarães – Diretor do Serviço de Sistema e 

Tecnologias de Informação do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E. 

 Dr. José Barbosa Castanheira – Diretor de Departamento de Tecnologias de 

Informação da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

Vogais Suplentes: 

 Dr. Carlos Alberto Ribeiro Fernandes - Coordenador Técnico da Área 

Funcional dos Sistemas de Informação da Administração Regional de Saúde 

do Norte, I.P. 

 Dr.ª Lina Rosário Vieira Azevedo– Coordenadora da Unidade de Gestão de 

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

 

 

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


 
 

Referência B 

Presidente:  

 Dr. Carlos Manuel Ferreira de Carvalho– Diretor Clínico do Centro 

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

Vogais Efetivos: 

 Dr. Alberto António Lima Guimarães – Diretor do Serviço de Sistema e 

Tecnologias de Informação do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E. 

 Dr. Carlos Alberto Ribeiro Fernandes - Coordenador Técnico da Área 

Funcional dos Sistemas de Informação Administração Regional de Saúde 

do Norte, I.P. 

Vogais Suplentes: 

 Dr. José Barbosa Castanheira – Diretor de Departamento de Tecnologias de 

Informação da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

 Dr.ª Lina Rosário Vieira Azevedo– Coordenadora da Unidade de Gestão de 

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

 

Santa Maria da Feira, 27 de janeiro de 2022 

O Presidente do Conselho de Administração, 

José Miguel Dias Paiva e Costa 
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