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CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E. P. E.

Aviso

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal assistente operacional,

para a categoria de encarregado/a operacional da caneira assistente operacional para o mapa de

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

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administraçäo do Centro Hospitalar de Entre o Douro

e Vouga, E. P. E. de 'lg de janeiro de 2022,se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da

data da publicação do presente aviso, na 2.4 série do Diário da República, por extrato, procedimento

concursal comum de acesso para preenchimento de nove postos de trabalho na a categoria de encarregado

operacional da carreira assistente operacional nas seguintes áreas:

B

A

Referência

Area de Prestação de Cuidados Clínicos

Area de Suporte e de Gestão

Area

2

7

N.o Postos de trabalho

1. Legislaçãoaplicável

O procedimento concursalcomum aberto pelo presente aviso rege-se pelo disposto na Lei n.0 3512014,

de 20 de junho, Lei n.0 7/2009 de 12 de fevereiro de 2009, ambas na sua redação atual, Portaria n,0

23312022, de 9 de setembro, e Acordos Coletivos de Trabalho publicados no Boletim do Trabalho e

Emprego, n.0 23 de 22 de junho de 2018 celebrados entre os sindicatos representativos do setor e as

entidades públicas empresariais nele identifìcadas, adiante designados ACT e Código do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 4/2015, de 7 de janeiro e alterado pela Lei

n.o 7212020, de 16 de novembro.

2. Prazo de validade

O procedimento concursal aberto pelo presente aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho

acima enunciados, terminando com o seu preenchimento.

3. Âmbito do Recrutamento

Podem ser admitidos/as ao presente concurso, os/as trabalhadores/as da caneira assistente

operacional vinculados/as a instituições do Serviço Nacional de Saúde, que sejam titulares de relação

jurídica de emprego previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
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por tempo indeterminado ou em regime de contrato individual de trabalho sem termo, detentores/as

dos requisitos de admissã0.

4. Requisitos de admissão

4.1. Requisitos gerais de carácter obrigatório

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Constituiçã0, lei especial ou

convenção internacional;

b) ïer 18 anos de idade completos;

c) Não estar inibido/a do exercício de funçoes públicas ou interdito/a para o exercício das funções a

que se candidata;

d) Possuir a robustez física e o perfìl psíquico indispensáveis ao exercício de funçöes;

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

4.2. Requisitos específicos de carácter obrigatório

a) titularidade do nÍvel habilitacional conespondente à escolaridade obrigatória.

b) experiência comprovada em pelo menos uma das seguintes funções:

a. Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu setorde atividade,

por cujos resultados é responsável.

b. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a

executar pelo pessoal sob sua coordenaçã0.

c. Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos,

4.3. Não podem ser admitidos/as candidatos/as não vinculados/as, previamente, ao Serviço Nacional de

Saúde, por tempo indeterminado ou que, cumulativamente, se encontrem integrados/as na carreira,

sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho

idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento,

5. Prazo de apresentação de candidaturas

10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso na 2.a série do Diário da

República, por extrato,

6. Métodos de seleção e critérios de avaliação:

São adotados os seguintes métodos de seleçã0, agrupados para efeito de classificação final conforme

segue:
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o Prova escrita de conhecimentos (PEC);

. Avaliação Psicológica (AP);

6.1.1. Prova Escrita de Conhecimentos (PEC) - visa avaliar os conhecimentos académicos e

profissionais, e as competências técnicas dos/as candidatos/as necessárias ao exercício da

funçã0, Prova escrita com escolha múltipla, de realização individual, sem consulta, efetuada em

suporte papel e cuja duração máxima será de g0 minutos. Esta prova terá uma ponderação de

450/o na classificação obtida neste Grupo e será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com

valoração até às centésimas.

Legislação e temas específicos necessários à preparação da prova de avaliação de

conhecimentos na legislação, na sua atual redação:

o Constituição da República Portuguesa;

o Lei Geral do trabalho em Funções Públicas - Lei n.0 3512014, de 20 de junho;

o Código do Trabalho - Lei n,0 712009, de 12 de fevereiro;

o Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

(SIADAP) - Lei n.0 66-8/2007, de 28 de dezembro;

o Regime jurídico e estatutos aplicáveis às unidades de saúde do serviço nacional de saúde -

Decreto-Lei n.o 5212022, de 4 de agosto;

o Código dos Contratos Públicos - Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro;

o Decreto-Lei n,o 4412017, de 20 de abril, que procede à primeira alteração à Lei n.0 1512014,

de 21 de março, que visa a mnsolidação dos direitos e deveres do utente dos serviços de

saúde, definindo os termos a que deve obedecer a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados

da Saúde pelos Utentes do SNS e Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG),

aprovada e publicada na Portaria n.o 15312017, de 4 de maio;

o Regulamento lnterno do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE;

o Conteúdos gerais, relacionados diretamente com as funções a desempenhar.

6.1.2. Avaliação Psicológica (AP) - visa através de técnicas de natureza psicologica, avaliar aptidões,

características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos, e estabelecer

um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência

o perfil de competências definido no n0 8,2 do presente aviso. Por cada candidato é elaborada

uma ficha individual,

A avaliação psicológica pode comportar uma ou mais fases e é valorada, em cada fase intermédia,

se existir, através das menções classificativas de Apto e Não Apto e, na última fase do método,
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para os/as candidatos/as que o tenham completado, através de níveis classificativos de Elevado,

Bom, Suficiente, Reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as

classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Esta prova terá uma ponderação de 55% na

classificação obtida neste Grupo.

6.1.3. A classificação do Grupo 1 será convertida numa escala de 0 a 20 valores, com arredondamento

às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, através da aplicação da seguinte

fórmula:

ç6'1 = (PEC x45%) + (AP x 55%)

Em que:

CG1 = Classificação Grupo I

PEC = Prova de conhecimentos

AP = Avaliaçäo Psicológica

o Avaliação cunicular (AC);

o Entrevista de avaliação de competências (EAC)

6.2. Grupo 2

6.2.1.

6.2.2.

Avaliação curricular (AC) - visa analisar a qualificação dos/as candidatos/as, designadamente a

habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida

e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida. Seräo

considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar,

designadamente: habilitações académicas (HA), formação profissional (FP) e experiência

profissional (EP) relacionadas com o exercício da função a concurso, e avaliação do desempenho

(AD).

Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações, formaçã0, experiência e avaliação

do desempenho que se encontrem devidamente concluídos e comprovados com fotocópia.

Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma ponderação de 40 % na

classificação obtida no grupo 2.

Entrevista de avaliaçäo de competências (EAC) - visa obter, através de uma relação interpessoal,

informaçöes sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências

consideradas essenciais para o exercício da funçã0.

Para esse efeito será elaborada uma grelha composta por um conjunto de vetores de avaliação

diretamente relacionados com as competências essenciais para a funçã0, que traduz a presença

ou ausência dos comportamentos em anålise, avaliado segundo os níveis classificativos: Elevado,

Bom, Suficiente, reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as
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classificações de 20, 16, 12, B e 4 valores e terá uma ponderação de 60 % na classificação obtida

no grupo 2.

6.2.3. A classificação do Grupo 2 será convertida numa escala de 0 a 20 valores, com arredondamento

às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, através da aplicaçäo da seguinte

fórmula:

662 = (AC x 40%) + (EAC x 60%)

Em que:

CG2 = Classificação Grupo 2

AC = Avaliação cunicular

EAC = Entrevista de avaliação de competências

6.3. A falta de comparência dos/as candidatos/as a qualquer dos métodos de seleção determina a

desistência do procedimento. Serão igualmente excluídos/as do procedimento os/as candidatos/as

que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleçã0, não lhe sendo

aplicado o método seguinte.

6.4. Classificação final (CF) - a classificação final dos/as candidatos/as que completem o procedimento

expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, com valoração às centésimas em resultado da média

aritmética das classificações obtidas em cada Grupo de métodos de seleção e será efetuada de

acordo com a seguinte fórmula:

CF=CG1 +CG2

Em que:

CF = Classificação Final

CG1 = Classifìcação Grupo 1

CG2 = Classificação Grupo 2

7. Resultados e ordenaçäo final dos candidatos/as

7.'1. Aordenação final dos/as candidatos/as a cada uma das referências acima indicadas, é efetuada por

ordem decrescente, na escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada

calculada nos termos do n,o 6.3.

7.2. Acada uma das referências acima indicadas e correspondentes áreas funcionais, corresponderá uma

lista de ordenação final dos candidatos.

8. Caracterização das funções e perfil de competências

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.
Rua Dr. Cândido P¡nho,4520-211 Santa Maria da Feira, PORTUGAL
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8.1. Caracterização das funções

Funçoes de coordenação do pessoal da caneira de assistente operacional, Coordenação geral de

todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos setores de atividade sob sua supervisã0.

8.2. Perfil de Competências:

a

a

O

a

a

a

a

Coordenação: capacidade para coordenar, orientar e dinamizar equipas de trabalho com vista à

concretização de objetivos comuns.

Otimização de recursos: capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma

eficaz e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade.

Responsabilidade e compromisso com o seruiço: capacidade para reconhecer o contributo da sua

atividade para o funcionamento do serviç0, desempenhando as suas tarefas e atividades de forma

diligente e responsável.

Orientação para a segurança: capacidade para compreender e integrar na sua atividade

profissional as normas de segurança, higiene, saúde no trabalho e defesa do ambiente,

prevenindo riscos e acidentes profissionais e/ou ambientais.

Trabalho de equipa e cooperação: capacidade para se integrar em equipas de trabalho de

constituição variada e cooperar com os outros de forma ativa,

Relacionamento interpessoal: capacidade para interagir com pessoas com diferentes

caraterísticas e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do

relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada.

Tolerância à pressão e contrariedades: capacidade para lidar com situações de pressäo e com

contrariedades de forma adequada e profissional.

9. Remuneração

A remuneração mensal é a correspondente à primeira posição remuneratória da categoria de

encarregado operacional, da carreira assistente operacional, nível remuneratória 8 da tabela

remuneratória única, a que corresponde o montante de 847 ,67 €.

10. Local de Trabalho

As funções serão exercidas nas instalações do 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 lnstituições com as quais o mesmo tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de

colaboraçã0.

Centro Hospitaler de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.
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11. Regime de trabalho

11.1. 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.

11.2. O horário de trabalho será elaborado dentro dos termos e limites legais, de acordo com a organizaçã0,

esquema e escala de funcionamento do serviço em que o/a trabalhador/a irá prestar a sua atividade.

12. Formalização das candidaturas

'12.1. As candidaturas devem ser formalizadas unicamente de forma eletrónica através do preenchimento

do formulário disponibilizado para o efeito no sítio da lnternet do Centro Hospitalar de Entre o Douro

e Vouga, E.P.E., www.chedv.min-saude.pt, indicando expressamente a referência a que se

candidata. A falta de indicação expressa da referência a que se candidata é motivo de exclusão do

procedimento.

12.2.A candidatura deverá seracompanhada dos seguintes documentos, anexados de acordo com as

indicaçöes constantes no respetivo formulário de candidatura:

a) Curriculum vitae (CV) completo e atualizado;

b) Carta de motivação;

c) Fotocópia de Certificado de habilitações académicas;

d) Fotocópia do(s) Certificado(s) de ação(ões) de formação e aperfeiçoamento profissional em

áreas relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função;

e) Fotocópia do Bilhete de ldentidade lîarlão do Cidadäo ou equivatente legal;

f) Número de ldentificação Fiscal;

g) Registo Criminal;

h) Documento comprovativo da situação perante a avaliação de desempenho;

i) Documento comprovativo do tipo de vínculo à instituição de origem e do exercício efetivo na

categoria de assistente operacional, com a indicação da sua duração;

D Outros comprovativos relevantes que confirmem a posse dos requisitos obrigatórios e

preferenciais.

12,3. Nos termos do disposto no n.0 3 do artigo 15,0 da Portaria n.o 23312022 de g de setembro, na sua

redação atual, pode ser exigida aos candidatos/as a apresentação de documentos comprovativos de

factos por eles referidos no curriculum vitae que possam relevar para a apreciação do seu mérito e

que se encontrem deficientemente comprovados.

Centro Hospitalar de EnFe o Douro e Vouga, E.P.E.
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12.4. Nos termos do disposto no n.0 3 do artigo 14.0 da Portaria n.o 23312022 de I de setembro, na sua

redação atual, a não confirmação da veracidade dos dados da candidatura determina a exclusão do

candidato do procedimento concursal, para além da responsabilidade disciplinar e ou penal a que

houver lugar.

13. Fatores de Exclusão

a) A falta de envio dos documentos referidos no ponto 12.2. dentro do prazo para apresentação de

candidaturas.

b) Candidaturas enviadas fora do prazo;

c) Candidaturas enviadas sob outro meio que não o referido no ponto 12.1.;

d) Não cumprimento dos requisitos obrigatórios.

e) Declarações ou documentação falsas;

f) Falta/atraso à aplicação de qualquer um dos métodos de seleção;

g) A obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleçã0, não lhe sendo

aplicado o método seguinte.

14. Composição e identificação do Júri

Presidente: Sara Cristina da Silva Pereira - Enfermeira Diretora do Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, E. P. E.

Vogais Efetivos:

Ana Lúcia Marques Castro - Gestora Delegada nas Unidades de S. João da Madeira e de Oliveira de

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

Ana Cecília Martins de Carvalho ldeias - Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro

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

Vogais Suplentes:

Carla Maria Silva Ferreira, Gestora Coordenadora do Serviço de Operações Hoteleiras do Centro Hospitalar

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

Vítor Manueldos Santos Azevedo 
-Encarregado 

Geral Operacional do Centro Hospitalarde Entre o Douro

e Vouga, E.P.E.

14.1. O primeiro vogalefetivo substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Centro Hospitalar de EnFe o Douro e Vouga, E,P.E,
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15. Divulgação das atas

As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação dos métodos de

seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método são facultados aos

candidatos/as, sempre que solicitados.

16. Notificaçöes e Publicitaçöes

16.1. A divulgação das listas de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as a cada uma das áreas e fases

do procedimento concursal é efetuada no sítio da internet do Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, E.P.E, (www.chedv.min-saude.pt),

16.2. As listas unitárias de ordenação final, referentes a cada uma das åreas de recrutamento, após

homologação são afixadas no Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada no seu sítio

da lnternet, sendo ainda publicado um aviso na 2.a série do Diário da República com informação sobre

a sua publicitaçã0, sendo os/as candidatos/as, incluindo os/as que tenham sido excluídos/as no

decurso da aplicação dos métodos de seleçã0, notificados/as do ato de homologação da lista de

ordenação final.

16.3. A convocatória dos candidatos para cada um dos métodos de seleção será realizada através do email

disponibilizado no formulário de candidatura do procedimento concursal.

16.4. Não serão fornecidas informações telefónicas

17. Política de lgualdade

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.0 da Constituição da República Portuguesa, a Administração

Pública, 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 discriminaçã0.

Santa da Feira, 27 de outubro de2022

OP do Conselho de

Miguel Dias Paiva e
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