
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 

OFERTA DE EMPREGO  
 

Por despacho de 24/08/2017 do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano, EPE, autorizado por despacho de 18/10/2016 do Sr. Secretário de Estado da 
Saúde, se procede á abertura de processo de recrutamento com vista a posterior celebração de 
1 (um) Contrato de Trabalho sem Termo, ao abrigo do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 
n.º 7/2009 de 12.02, para trabalhador cujas funções corresponde o conteúdo funcional da 
carreira dos técnicos superiores de saúde – ramo de psicologia clínica. 
 
Condições exigidas: 

 Licenciatura Pré-Bolonha – Ramo de Psicologia Clínica ou Mestre em 
Psicologia Clínica;  

 Inscrição na respectiva Ordem Profissional. 
Local de trabalho e Horário: 

 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE. 
 Horário de Trabalho - 40 horas semanais. 

Oferece-se: 
 Remuneração mensal compatível com as funções e desempenhar, de 

técnicos superiores de saúde quando os profissionais possuam o grau de 
especialista; 

 Remuneração mensal compatível com as funções e desempenhar, de 
técnicos superiores do regime geral, nos restantes casos. 

 Subsídio de Refeição. Subsídio de Férias e de Natal, pago de acordo com o 
Orçamento de Estado. 

Método de Seleção: 
 Avaliação Curricular  
 Entrevista 

 
Apresentação das Candidaturas: 
- Mediante requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULSNA, 
EPE, onde deverão constar os seguintes elementos, sob pena de exclusão: 

 Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, 
residência e telefone, número, data e validade do bilhete de identidade e serviço 
de identificação que o emitiu, ou número e validade do cartão de cidadão e 
número fiscal) e referência à publicitação no Jornal; 

 3 Curriculum Vitae, datados e assinados, sem documentos; 
 Fotocópia do documento de habilitações literárias;  
 Fotocópia de cartão da Ordem dos Psicólogos; 
 Endereço electrónico. 

 
As candidaturas deverão ser entregues directamente nos Serviços de Expediente da ULSNA, 
EPE, durante o horário de expediente, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, de 23 de 
fevereiro a 01 de Março de 2018, ou enviadas por correio, registado com aviso de recepção, 
endereçadas à Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, Avenida de Santo António – 
7300 – 853 Portalegre, durante o período de candidatura. 
 
Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, EPE, 14 de Fevereiro de 2018 

O Presidente do Conselho de Administração da ULSNA, EPE 
Dr. João Manoel Silva Moura dos Reis 


