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AVISO 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E 

TERAPÊUTICA – ÁREA DE RADIOLOGIA 

 

 Torna-se público que na sequência da deliberação do Conselho de Administração de 07-06-

2018, e despacho da Sra. Secretária de Estado da Saúde de 29-06-2018, se encontra aberto, 

pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicitação deste aviso, 

procedimento concursal com vista à constituição de reserva de recrutamento de técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica – área de Radiologia, para celebração de contrato 

individual de trabalho, com e sem termo, sendo a mesma válida pelo período de um ano, 

eventualmente renovável pelo período de mais seis meses. 

 

Política de igualdade: 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 descriminação. 

 

1. Perfil geral dos candidatos: Espírito de iniciativa, responsabilidade, 

disponibilidade, bom relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em equipa. 

 

2. Perfil específico dos candidatos: Licenciatura em Radiologia e licenciatura em 

Imagem Médica e Radioterapia, com experiência comprovada em Bloco Operatório, 

Tomografia Computorizada e Ressonância Magnética. 
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3. Local de trabalho: As funções serão exercidas nas instalações dos diversos hospitais 

que integram o CHULC, EPE; 

 

4. Período de trabalho e remuneração: O período de trabalho é de 35 horas (trinta e 

cinco) horas semanais, em regime de turnos, com uma remuneração mensal entre a 

11.ª e 12.ª posições remuneratórias da TRU. 

 

5. Formalização das candidaturas:  

5.1 – As candidaturas serão tratadas confidencialmente e podem ser enviadas no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicitação deste aviso, sob 

pena de exclusão, para o e-mail: rec.tdt.rx@chlc.min-saude.pt, em formato PDF, até 

às 24 horas do último dia do prazo de entrega das mesmas. 

5.2 – As candidaturas devem ser acompanhadas da seguinte documentação: 

5.2.1 – Cópia de documento de identificação (cartão de cidadão) e da cédula 

profissional comprovativa do título profissional; 

5.2.2 – Cópia do certificado de licenciatura em Radiologia ou Imagem Médica e 

Radioterapia; 

5.2.3 – Curriculum vitae (modelo europeu); 

  O Júri poderá solicitar aos candidatos os documentos que considere necessários para o 

processo de avaliação. 

5.3 – Métodos de seleção: 

1.ª fase: Avaliação curricular (AC); 

2.ª fase: Entrevista profissional de seleção (EPS. 

5.4 – A lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a lista de ordenação dos 

candidatos após a aplicação dos métodos de seleção, e a lista unitária de ordenação final 

serão divulgadas no sítio oficial do CHULC, EPE (http://www.chlc.min-

saude.pt/concursos-de-admissao-de-pessoal/). 

 

6. Composição do júri de seleção: 

Presidente:  

- Maria Arlete Bordalo Escalda Rodrigues, Técnica Superior Especialista de 1.ª classe 

de Diagnóstico e Terapêutica de Radiologia e Coordenadora da Área de Radiologia do 

CHULC, EPE; 

mailto:rec.tdt.rx@chlc.min-saude.pt
http://www.chlc.min-saude.pt/concursos-de-admissao-de-pessoal/
http://www.chlc.min-saude.pt/concursos-de-admissao-de-pessoal/
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- Vogais efetivos: 

- Filomena Isabel Gonçalves Batalha, Técnica Superior Especialista de Diagnóstico e 

Terapêutica de Radiologia do CHULC, EPE e Subcoordenadora do Pólo de Radiologia 

do HDE; 

- Ana Paula Rei Madeira Ribeiro, Técnica Superior Principal de Diagnóstico e 

Terapêutica de Radiologia do CHULC; EPE e Subcoordenadora do Pólo de Radiologia 

do HSJ; 

Vogais suplentes: 

- Francisco José Sousa Carvalho, Técnico Superior Principal de Diagnóstico e 

Terapêutica de Radiologia do CHULC, EPE e Subcoordenador da Radiologia do 

Serviço de Urgência do HSJ. 

- Maria Manuela Teixeira Cavaco Lourenço, Técnica Superior Principal de Diagnóstico 

e Terapêutica de Radiologia do CHULC, EPE e Subcoordenadora do Pólo de 

Radiologia da MAC. 

 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE, 26  de janeiro de 2019 

 

 

 

O Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos 

(António Pedro Romano Delgado) 

 

 

 

 


