
 
 

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

 
OFERTA DE EMPREGO 

 
Por deliberação de 08/07/2020 do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano, E.P.E, se procede à abertura de processo de recrutamento com vista a posterior 
celebração de Contrato de Trabalho a termo resolutivo incerto, para substituição temporária de 
trabalhadores ausentes, sendo este processo aberto como reserva de recrutamento, pelo período 
de 24 meses, ao abrigo da Lei nº 7/2009 de 12 de Fevereiro, para o exercício de funções de 
técnico superior de diagnóstico e terapêutica – área de farmácia. 
Condições exigidas: 
 . Licenciatura em farmácia; 
 . Cédula profissional; 
Local de trabalho e horário: 

. Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E; 
 . Horário de trabalho – 40 horas semanais. 
Oferece-se: 
 . Remuneração mensal – 1.205,08€ 
 . Subsídio de refeição, subsídio de férias e férias natal. 
Método de selecção: 
 . Avaliação curricular; 
 . Entrevista profissional de seleção 
Apresentação das candidaturas: 
Mediante requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULSNA, E.P.E, 
onde deverão constar os seguintes elementos: 

. Identificação completa do requerente (nome completo, data de nascimento, 
nacionalidade, forma de contacto sendo que os serviços privilegiam o endereço 
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 referência à publicitação no 
jornal. 

 
Deverá juntar ao referido requerimento, sob pena de exclusão: 
 . 3 (três) Curriculum Vitae, datados e assinados; 
 . Fotocópia do documento de habilitações literárias; 
 . Fotocópia da Cédula Profissional. 
 
As candidaturas deverão ser entregues directamente nos Serviços de Expediente da ULSNA, E.P.E, 
durante o horário de atendimento, das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 16:30h, no período de 
31 de julho a 13 de agosto de 2020, ou, enviadas por correio, registado com aviso de recepção, 
endereçadas à Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E, Avenida de Santo António – 
7301-853 Portalegre, durante o período de candidatura. 
 
Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, E.P.E., 27 de julho de 2020 
 

O Presidente do Conselho de Administração da ULSNA, E.P.E. 
Dr. Joaquim Filomeno Duarte Araújo 

 


