
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE 

AVISO DE ABERTURA 

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento com vista à posterior 

celebração de Contrato Individual de Trabalho sem Termo para o exercício de funções 

equiparadas às de Assistente Técnico. 

1. Por deliberação de 16/09/2020, do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Norte Alentejano, EPE, encontra-se aberto a partir de dia 16/10/2020 e pelo 

período de 10 dias úteis, procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento com vista à celebração de contrato individual de trabalho sem termo, ao 

abrigo da Lei n.º7/2009, de 12 de Fevereiro, para o exercício de funções equiparadas a 

assistente técnico, sendo este processo aberto como reserva de recrutamento, pelo 

período de 2 anos. 

2. O presente procedimento rege-se pelas disposições constantes do Regulamento de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal da ULSNA, E.P.E. e subsidiariamente pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, que aprovou o Código do Procedimento Administrativo 

(CPA). 

3. Política de Igualdade: 

3.1. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 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 discriminação. 

4. Em conformidade com o artigo 118.º do Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 de Fevereiro, a descrição do conteúdo funcional não prejudica a atribuição 

ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais 

o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 

desvalorização profissional. 

5. Caracterização do posto de trabalho: 

5.1. Os postos de trabalho a concurso caracterizam-se pelo exercício de funções 

equiparadas às da carreira de assistente técnico, de acordo com a caracterização das 

carreiras gerais constantes do Anexo à Lei Trabalho Funções Públicas, LTFP, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por remissão do n.º 2 do artigo 88.º do referido 

diploma. 

6. Local de trabalho: 



6.1. Os postos de trabalho a concurso destinam-se a preencher necessidades na ULSNA, 

EPE, pelo que o local de trabalho poderá ser qualquer concelho do distrito de 

Portalegre. 

7. Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

8. Requisitos de admissão:  

8.1. Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Constituição, lei 

especial ou convenção internacional 

8.2. Ter 18 anos de idade completos 

8.3. Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das 

funções que se propõe desempenhar 

8.4. Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções 

8.5. Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória 

8.6. Possuir como habilitações literárias o 12.º ano de escolaridade ou equiparado. 

9. Não é permitida a substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 

profissional. 

10. Remuneração mensal: 

10.1. A remuneração mensal ilíquida é de 693,13 €, acrescido do subsídio de refeição, 

subsídios de férias e Natal e remunerações suplementares quando a tal tenham 

direito. 

11. Formalização das candidaturas: 

11.1. As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel, sob pena de 

exclusão, através do formulário anexo, ou entregue pessoalmente no Serviço de 

expediente da ULSNA, EPE entre as 09:00 e as 12:30 e as 14:00 e as 17:30, ou 

remetida por correio registado com aviso de receção, desde que expedido até ao 

términus do prazo fixado, para a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, 

sita na Avenida de Santo António, 7300-853 Portalegre e ainda através de correio 

eletrónico para o seguinte endereço: concursoat2020@ulsna.min-saude.pt 

11.2. A apresentação das candidaturas deve ser acompanhada dos seguintes 

documentos, sob pena de exclusão: 

11.2.1. Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias; 

11.2.2. Fotocópia do cartão de cidadão devidamente autorizada. 

11.3. Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 

dos requisitos a que se refere o ponto 8. do presente aviso, devendo declarar no 

formulário de candidatura a situação em que se encontram. 

11.4. Pode ser exigida aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos 

dos factos por eles referidos no formulário de candidatura e que o júri julgue 

necessários para apreciação da mesma. 



11.5. O júri, por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, pode conceder um 

prazo julgado razoável para apresentação dos documentos exigidos quando seja de 

admitir que a sua não apresentação atempada se tenha devido a causas não 

imputáveis a dolo ou negligência do candidato. 

11.6. As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua exclusão no 

concurso, independentemente do procedimento criminal, nos termos da lei. 

12. Métodos de seleção: 

12.1. Prova de conhecimentos de natureza teórica, destinada a avaliar se e em que 

medida os candidatos dispõem das competências necessárias ao exercício da função 

(PC). Esta será valorada de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às 

centésimas, revestirá a forma escrita e de realização individual, com a duração de 

90 minutos, sendo permitida a consulta de legislação apenas em formato de papel, 

desde que não anotada, versando sobre as seguintes temáticas: 

12.1.1. Noções gerais de língua portuguesa; 

12.1.2. Constituição da República Portuguesa, Decreto de Aprovação de 

10/04/1976, versão atualizada; 

12.1.3. Orgânica das Entidades Públicas Empresariais, Decreto-Lei n.º 18/2017, de 

10 de Fevereiro; 

12.1.4. Lei do Orçamento do Estado; 

12.1.5. Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, 

versão atualizada; 

12.1.6. Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, 

versão atualizada; 

12.1.7. Código do Procedimento Administrativo, Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de Janeiro, versão atualizada; 

12.1.8. Acesso à prestação do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes, no 

que respeita às taxas moderadoras, Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 

Novembro, versão atualizada; 

12.1.9. Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, versão 

atualizada; 

12.1.10. Agrupamentos de Centros de Saúde, Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

Fevereiro, versão atualizada. 

12.1.11. Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 

95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 



12.2. Entrevista profissional de seleção, destinada a avaliar a experiência profissional 

e aspetos comportamentais (EPS). 

12.3. A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o procedimento 

resultará da classificação quantitativa dos métodos de seleção e será expressa na 

escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, resultando a classificação 

obtida da seguinte fórmula: CF= (PC x 70%)+(EPS x 30%), sendo: CF=Classificação 

final; PC= Prova de conhecimentos e EPS= Entrevista Profissional de Seleção. 

12.4. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluídos do 

procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores 

num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicável o método de seleção 

seguinte. 

13. O Júri pode socorrer-se a todo o tempo de outros elementos/entidades para realização 

de alguns métodos de seleção que dada a sua especificidade assim o exijam. 

14. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale 

à desistência do procedimento concursal, considerando-se os mesmos automaticamente 

excluídos. 

15. Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos, os critérios de desempate a 

adotar serão os seguintes: 

15.1. Vínculo jurídico-laboral à ULSNA, E.P.E., em cumprimento do disposto no n.º 2 do 

artigo 4º do presente Regulamento; 

15.2. Melhor nota no último método de seleção aplicado; 

15.3. Experiência profissional nos últimos 5 anos em serviços de saúde; 

15.4. Experiência profissional nos últimos 5 anos em áreas de atividade 

administrativas. 

15.5. A valorização da experiência profissional será efetuada de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

15.5.1. - 20 Valores – >= 5 ou mais anos; 

15.5.2. -18 Valores – >= 4 < 5; 

15.5.3. -16 Valores – >= 3 < 4; 

15.5.4. -14 Valores – >= 2 < 3; 

15.5.5. - 12 Valores - <= 1 < 2. 
16. Os candidatos excluídos serão notificados, preferencialmente, por uma das seguintes 

formas, para a realização da audiência dos interessados nos termos do Regulamento de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal da ULSNA, E.P.E. e subsidiariamente do Código do 

Procedimento Administrativo: 

16.1. Correio eletrónico com recibo de entrega da notificação; 

16.2. Ofício registado; 



16.3. Notificação Pessoal; 

16.4. Afixação em local visível e público das instalações da ULSNA, EPE e da 

disponibilização na sua página eletrónica. 

17. Os candidatos admitidos são convocados, para realização dos métodos de seleção, com 

indicação do local, data e horário em que os mesmos devam ter lugar. 

18. A lista dos resultados obtidos em cada um dos métodos de seleção será afixada nas 

instalações da ULSNA, EPE e divulgada na página eletrónica da Entidade. 

19. Da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é efetuada notificação nos 

termos do ponto 16 do presente aviso para efeitos de audiência dos interessados. 

20. Da lista unitária de ordenação final, após homologação, é efetuada notificação nos 

termos do Ponto 16 do presente aviso e publicitada na página eletrónica da Entidade. 

21. Composição do Júri: 

Presidente: Maria Luiza Nunes Lopes – Diretora do Serviço Jurídico e de Contencioso,   

1.º Vogal Efetivo: Carlos Américo de Matos Leitão – Técnico do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos; 

2.º Vogal Efetivo: Ana Sofia Carita de Oliveira Miguéns – Adjunta para a Gestão do 

Departamento de Ambulatório. 

 

O primeiro Vogal Efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos. 

 

 

 

 


