
 
 

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

OFERTA DE EMPREGO  
 

Por deliberação de 09/12/2021 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 a termo 
resolutivo incerto, ao abrigo do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12.02, para 1 (um) posto de trabalho 
para trabalhador cujas funções corresponde ao conteúdo funcional da carreira geral de técnico superior, área de 
Arquitetura. 
  
1. Conteúdo funcional: Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projeto, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
atividades de apoio geral ou especialização nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e 
serviços. 
2.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. 
3.Requisitos exigidos: Licenciatura em Arquitetura, com inscrição válida na Ordem dos Arquitetos, não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 
4. Remuneração mensal e horário de trabalho: 
- Remuneração mensal de 1.215,93€; Subsídio de Refeição; Subsídio de férias e subsídio de natal, pago de acordo com o 
Orçamento de Estado em vigor; horário de trabalho de 40 horas semanais. 
5. Local de trabalho: Divisão de Aprovisionamento e Logística, área de Gestão de Projetos da ULSNA, EPE. 
6.Métodos de Seleção: 
- Avaliação curricular. 
7. Apresentação de candidaturas: 
As candidaturas deverão ser formalizadas, mediante preenchimento de formulário tipo em anexo, disponível no sítio 
Internet da ULSNA, EPE: www.ulsna.min-saude.pt 
Com o referido formulário, devem ser entregues os seguintes documentos: 
7.1 Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias; 
7.2 Documento comprovativo das habilitações profissionais; 
7.3 Fotocópia do Cartão da respetiva Ordem; 
7.4 3 Curriculum vitae, datados e assinados; 
7.5 Certificados comprovativos da formação profissional detida; 
7.6 Comprovativos da experiência profissional; 
7.7 Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem relevantes para a apreciação do seu perfil académico o 
profissional. 
A não apresentação do formulário referido no ponto 7, e dos documentos referidos no ponto 7.1 a 7.4, determina a 
exclusão dos candidatos. 
A não apresentação dos documentos previstos nos pontos 7.5 e 7.6, determinam a não inclusão da formação e 
experiência profissional, ainda que indicadas no curriculum vitae, para efeitos de avaliação curricular. 
8. 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, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 
9. 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, ou enviados por correio, registado com aviso de receção, endereçados à 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, Avenida de Santo António, 7300-853 Portalegre, no período de 08 a 
21 de julho de 2022. 
10. Composição e identificação do júri: 
Presidente – Sr. Arquiteto Pedro João Braz Costa Álvares, da Câmara Municipal de Ponte de Sor; 
1.º Vogal Efetivo – Sr.ª Arquiteta Ana Isabel Pereira da Câmara Municipal de Campo Maior; 
2.º Vogal Efetivo – Sr. Arquiteto Hélder Alberto Maneiras Cortes Pereira da Câmara Municipal de Avis; 
1.º Vogal Suplente – Sr.ª Arquiteta Madalena de Jesus Velez Cabaço da Câmara Municipal de Arronches; 
2.º Vogal Suplente – Sr. Arquiteto José Manuel Pernão Nunes da Câmara Municipal de Crato.  
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, 29 de junho de 2022 

 
O Presidente do Conselho de Administração 

Joaquim Filomeno Duarte Araújo 


