
 
 

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

OFERTA DE EMPREGO  
 

Por deliberação de 03/11/2017 do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, 
procede-se á abertura de processo de recrutamento com vista a posterior celebração de 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 são 
correspondentes ao conteúdo funcional da carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica, área de 
cardiopneumologia, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, sendo este processo aberto 
como reserva de recrutamento, pelo período de 18 meses. 
  
Requisitos de admissão:  
- Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Constituição, lei especial ou convenção internacional; 
- Ter 18 anos de idade completos; 
- Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções que se propõe desempenhar; 
- Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
- Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 
 
Requisitos exigidos: 
Licenciatura em Cardiopneumologia; 
Ser portador de cédula profissional da respetiva Ordem. 
 
Remuneração mensal: a remuneração mensal ilíquida é de 1.201,48 €, acrescido de subsídio de refeição, subsídios de 
férias e natal. 
 
Local de trabalho: Os postos de trabalho a concurso destinam-se a preencher necessidades na ULSNA, EPE, podendo 
situarem-se nos hospitais de Portalegre e Elvas da ULSNA, EPE. 
 
Horário de Trabalho: 40 horas Semanais. 
 
Métodos de Seleção: 
Avaliação curricular; 
Entrevista profissional de seleção. 
 
Apresentação de 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, telefone e 
enderenço eletrónico, número, data e validade do bilhete de identidade e serviço de identificação que o 
emitiu, ou número e validade do cartão de cidadão e demais elementos nele constantes e número fiscal) e 
referência à publicitação no Jornal; 

• 3 Curriculum Vitae, datados e assinados, sem documentos; 

• Declaração sob compromisso de honra, dos requisitos de admissão; 

• Fotocópia do certificado das habilitações literárias. 
 

As candidaturas deverão ser entregues nos Serviços de Expediente da ULSNA, EPE, durante o horário de expediente, das 
09:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:30 horas, ou enviados por correio, registado com aviso de receção, endereçados à 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EE, Avenida de Santo António, 7300-853 Portalegre, durante o período de 29 
de novembro de 2019 a 12 de dezembro de 2019. 
 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, 20 de novembro de 2019 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
João Manoel Silva Moura dos Reis 

 
 


