
 
AVISO 

 
Bolsa de Recrutamento de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Área de Radiologia (M/F) 
 
O Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., irá proceder à abertura de uma Bolsa de 
Recrutamento de Técnicos (as) de Radiologia, em regime de contrato individual de trabalho 
sem termo, a termo certo e incerto, em regime laboral de 40 horas semanais, no âmbito do 
Código de Trabalho e do Decreto-lei n.º 564/99, de 21 de dezembro. 

As candidaturas deverão ser formalizadas presencialmente, via correio (carta registada) ou via 
email (formato digital, documentos em PDF), para o endereço de correio eletrónico: 
rec.humanos@hdfigueira.min-saude.pt, ou pelo correio através de carta registada com aviso 
de receção, no prazo de 3 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso, através 
de requerimento próprio disponível no site www.hdfigueira.min-saude.pt dirigido ao Exmo. 
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, 
E.P.E., acompanhado de cópias dos seguintes documentos: 

 
Requisitos: 

Curriculum Vitae Europass ou Europeu; 
Comprovativos das habilitações literárias e/ou profissionais, onde conste o titulo 
profissional emitido pelo departamento competente do Ministério da Saúde; 
B.I./Cartão do Cidadão e/ou Contribuinte. 
 

Constituem requisitos relevantes para avaliação, experiência comprovada em Radiologia 
convencional, TAC e Bloco Operatório. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevista profissional de selecção: 
 
Todas as informações, documentos, como lista classificativa final dos candidatos a concurso, 
após homologação do Conselho de Administração, serão publicados no site do Hospital 
www.hdfigueira.min-saude.pt, onde poderão ser consultados por todos os candidatos. 
 
A constituição do júri, a ata com os métodos de seleção, bem como as atas de avaliação, serão 
fornecidos aos interessados sempre que solicitadas. 
 
Para qualquer informação deverão contactar o Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
através do telefone 233402000, extensões 411 ou 487. 

 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., 19 de janeiro de 2017 

 
O Presidente do Conselho de Administração 

 
 

(Dr. Pedro Afonso Beja) 


