
 
 

AVISO 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR  

SERVIÇO SOCIAL (M/F) 

1. Faz-se público que por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, EPE, datada de 20 de outubro de 2022,  se encontra aberto, pelo prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso, um procedimento concursal, de seleção 

para a recrutamento de Técnicos Superiores - Serviço Social (M/F), com vista a futuras contratações 

para desempenho de funções neste Centro Hospitalar, em regime de Contrato Individual de Trabalho, 

sem termo, a termo resolutivo certo e termo resolutivo incerto, em função da necessidade a suprir. 

2.  Local de trabalho 

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. Funções a desempenhar 

As inerentes ao conteúdo funcional da carreira Técnico Superior – Ramo de Serviço Social, no âmbito 

das competências atribuídas ao Serviço Social do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

4. Posição remuneratória 

A remuneração base é a correspondente à segunda posição remuneratória da carreira técnica superior, 

nível remuneratório 16 da tabela única, a que corresponde o montante pecuniário de 1 268,04€. 

5.  Requisitos gerais e específicos 

5.1. Requisitos gerais de admissão 

a) ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela constituição, lei especial ou 

convenção internacional; 

b) ter 18 anos de idade completos; 

c) possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função a que se 

candidata; 

d) não estar inibido ou interdito para o exercício das funções a que se candidata; 

e) possuir habilitações académicas adequadas à função a que se candidata. 

5.2. Requisitos específicos 

a) Licenciatura em Serviço Social 

b) Experiência comprovada no desempenho de funções de Assistente Social, em organização 

hospitalar; integrada no SNS (em regime laboral ou em estágio profissional); 

c) Disponibilidade imediata (declarar no requerimento de apresentação da candidatura); 



 
 

5.3. Requisito Preferencial 

a) Experiência Profissional na Rede Social da área de intervenção do CHEDV; 

6. Forma de apresentação da candidatura 

6.1. As candidaturas devem ser 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.  

6.2. A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, anexados de acordo com as 

indicações constantes no respetivo formulário de candidatura:  

a) Um exemplar do currículo profissional detalhado, em língua portuguesa, datado e assinado, 

elaborado em formato modelo Europeu (Europass), (com limite de 3 páginas); 

b) Diploma ou Certificado do Curso de licenciatura em Serviço Social do qual conste a 

classificação final; 

c) Documentos comprovativos de formação realizada após conclusão da licenciatura e /ou 

estágios realizados, tendo em consideração a pertinência para o exercício profissional. (com 

a indicação do número de horas/dias realizadas, e respetiva avaliação quando possível); 

d) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou equivalente legal; 

e) Registo Criminal;  

f) Declaração oficial da(s) entidade(s) empregadora(s) do tempo de exercício profissional que 

comprove a experiência profissional, com indicação do período de exercício de funções e 

com referência à respetiva valência; 

g) Outros comprovativos relevantes que confirmem a posse dos requisitos obrigatórios e 

preferenciais; 

h) Documentos comprovativos de todos os elementos curriculares. 

6.3. 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. 

7. Prazo de apresentação de candidaturas 

5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente no sítio da internet do Centro 

hospitalar de entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 

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


 
 

8. Critérios de exclusão 

São critérios de exclusão do presente procedimento: 

a) Apresentação da candidatura e/ou documentos obrigatórios fora dos prazos estipulados; 

b) A não apresentação dos documentos considerados obrigatórios; 

c) A apresentação de falsas declarações e/ ou falsos documentos o que determina a participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento penal; 

d) Candidaturas enviadas sob outro meio que não o referido no ponto 6; 

e) A não apresentação dos documentos comprovativos da reunião dos requisitos legalmente exigidos 

determina a exclusão do candidato do procedimento, quando a falta desses documentos 

impossibilite a sua admissão ou avaliação; 

f) Que tenha obtido uma valoração inferior a 9,500 valores num dos métodos de seleção ou na 

classificação final; 

Consideram-se sem efeito todas as candidaturas espontâneas, recebidas no Centro Hospitalar de 

Entre o Douro e Vouga, E.P.E., até à data da abertura, sendo somente válidas as recebidas através 

do meio acima referido. 

9. Método de seleção 

No presente recrutamento, serão aplicados os seguintes métodos de selecção: a Avaliação Curricular 

(AC) e a Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

9.1. Avaliação Curricular (AC) - Na AC serão considerados os seguintes elementos de maior 

relevância para o posto de trabalho a ocupar: 

 Formação académica; 

 Formação complementar diretamente relacionada com as exigências e as competências 

necessárias ao exercício da função; 

 Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de 

trabalho em causa e o grau de complexidade das mesmas;  

9.1.1. Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até 

às centésimas. 

9.1.2. Serão excluídos os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 9,500 valores, na 

avaliação curricular. 

9.2. Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa 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. 



 
 

9.2.1. 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. 

9.2.2. Serão excluídos os candidatos que não compareçam, ou que obtenham uma classificação 

inferior a 9,500 valores na entrevista profissional de seleção. 

9.3. Classificação Final: 

A classificação final resulta da ponderação da Avaliação Curricular (55%) e da Entrevista 

Profissional de Seleção (45%), nos termos da seguinte fórmula: 

CF= (ACx55%) + (EPSx45%) 

9.3.1. Da Classificação Final (CF) resultará uma lista de ordenação decrescente da classificação 

obtida. 

9.3.2. Serão excluídos os candidatos que obtenham uma classificação final inferior a 9,500 

valores. 

10. Composição do júri 

Presidente: 

Ana Ermelinda Santos Morais - Diretora do Serviço Social do Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E.P.E. 

Vogais Efetivos: 

1º Cristina Ferreira Lamoso – Assistente Social do Serviço Social do Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E. 

2º Sandra Silva Rodrigues Pinho Assistente Social do Serviço Social do Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E.                                        

Vogais Suplentes: 

1º Cindy Tavares Costa Alves - Assistente Social do Serviço Social do Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E. 

2º Marta Manuela Baptista Pereira - Assistente Social do Serviço Social do Centro Hospitalar de  

10.1. A primeira vogal efetiva substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos. 

11. Publicação 

11.1.  As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 

dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método 

são publicitadas no sítio da internet da entidade. 

11.2. A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

serão afixadas no placard do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua Dr. Cândido 



 
 

de Pinho, 4520-211 Santa Maria da Feira, bem como no sítio da Internet do Centro Hospitalar de 

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

11.3. Todas as notificações aos candidatos serão realizadas através do endereço de correio eletrónico 

por estes fornecido aquando da respetiva candidatura. 

12. Política de Igualdade 

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, o Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, 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 forma 

de discriminação. 

13. Prazo de validade da bolsa de reserva de recrutamento 

1 ano, a contar da data da homologação da lista classificativa final, prorrogável, por uma única vez, até 

ao limite de seis meses. 

14. Proteção de dados pessoais 

Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito do presente Procedimento Concursal, serão 

tratados de forma lícita e limitada à finalidade para a qual foram recolhidos. Serão armazenados e 

conservados pelo tempo estritamente necessário, de acordo com a finalidade e nos termos legalmente 

previstos. É destruída a documentação apresentada pelos candidatos excluídos, quando a sua 

restituição não seja solicitada no prazo máximo de um ano após a cessação do respetivo procedimento 

concursal. 

15. Gestão da bolsa de recrutamento 

O abatimento à lista dos candidatos tem lugar, de imediato, com a não-aceitação da celebração do 

contrato que em concreto for apresentado ao interessado(a), independentemente da respetiva 

modalidade. Quanto aos candidatos que celebrem contrato que não seja na modalidade de contrato 

de trabalho por tempo indeterminado, 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. 

Santa Maria Da Feira, 24 de outubro de 2022 

O Presidente do Conselho de Administração 

José Miguel Dias Paiva e Costa 

 

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

