
 

   
 

 

  

 

 

OFERTA DE EMPREGO PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE TÉCNICOS 

SUPERIORES DAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA   

 

PUBLICITAÇÃO INTEGRAL 

 

Faz-se público que se encontra abertas a seguinte oferta de emprego:  

i. 10 (dez) Técnicos Superiores das Áreas e Diagnóstico e Terapêutica com a Profissão de 

Técnico de Farmácia; 

ii. 4 (quatro) Técnicos Superiores das Áreas e Diagnóstico e Terapêutica com a Profissão de 

Técnico de Terapia Ocupacional; 

iii. 2 (duas)  Técnicos Superiores das Áreas e Diagnóstico e Terapêutica com a Profissão de 

Técnico de Cardiopneumologia; 

iv. 2 (duas)  Técnicos Superiores das Áreas e Diagnóstico e Terapêutica com a Profissão de 

Técnico de Radiologia; 

v. 1 (um) Técnico Superior da Área e Diagnóstico e Terapêutica com a Profissão de Técnico de 

Medicina Nuclear. 

1. Entidade Contratante: SESARAM, E.P.E.; 

2. Classificação e modalidade da oferta de emprego:  

2.1. Quanto à origem dos candidatos: Externa, aberta a todos os candidatos, 

independentemente da sua origem. 

2.2. Quanto à natureza do lugar a ocupar: De base, para preenchimento de 19 Técnicos 

Superiores das Áreas e Diagnóstico e Terapêutica, nos seguintes termos: 

2.2.1. 10 (dez) vagas TSDT (Farmácia); 

2.2.2. 4 (quatro) vagas TSDT (Terapia Ocupacional); 

2.2.3. 2 (duas) vagas TSDT (Cardiopneumologia);  

2.2.4. 2 (duas) vagas TSDT (Radiologia); 

2.2.5. 1 (uma) vaga TSDT (Medicina Nuclear). 

2.3. Modalidade: Para recrutamento imediato, com reserva de recrutamento.   

3. Regime de vinculação e modalidade da contratação: A contratação será feita em regime de 

contrato de trabalho sem termo, nos termos do Código do Trabalho. 

4. Número de postos de trabalho a ocupar: 19 de imediato, com reserva de recrutamento a 

utilizar no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Inclui-se no âmbito desta reserva de recrutamento 

a contratação por contrato de trabalho sem termo, e bem assim, a possibilidade de contratação 



 

   
 

 

  

 

 

nos termos do artigo 140.º do Código do Trabalho, salvaguardando-se contudo que o candidato 

recrutado a termo, não será prejudicado ou preterido no que se refere a uma contratação por 

contrato de trabalho sem termo com recurso à reserva de recrutamento. 

5. Cargo a exercer: Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica nas respectivas 

profissões. 

6. Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional: 

 6.1. Para Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica -  Profissão de Técnico de 

Farmácia: Licenciatura em Farmácia; 

6.2. Para Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica -  Profissão de Terapeuta 

Ocupacional: Licenciatura em Terapia Ocupacional; 

6.3. Para Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica -  Profissão de Técnico de 

Cardiopneumologia: Licenciatura em Cardiopneumologia ou Licenciatura em Fisiologia 

Clínica;  

6.4. Para Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica -  Profissão de Técnico de 

Radiologia: Licenciatura em Radiologia ou Licenciatura em Imagem e Radioterapia; 

6.5. Para Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica -  Profissão de Técnico de 

Medicina Nuclear: Licenciatura em Medicina Nuclear ou Licenciatura em Imagem e 

Radioterapia. 

7. Obrigatoriedade da inscrição em ordens profissionais ou noutras entidades: Título 

profissional emitido pela entidade competente do Ministério da Saúde, válido. 

8. Prazo de candidatura: As candidaturas deverão ser entregues no prazo de 3 dias úteis, contados 

a partir do dia útil imediato à publicação nos jornais. 

9. Remuneração a auferir: Remuneração: € 1.020,06 (mil e vinte euros e seis cêntimos). 

10. Local ou locais de trabalho onde as funções vão ser exercidas: Serviço de Saúde da Região 

Autónoma da Madeira, E.P.E.. 

11. Caracterização sumária do posto de trabalho: 

Profissão de Técnico de Farmácia - Desenvolvimento de actividades no circuito do medicamento, 

tais como análises e ensaios farmacológicos, interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas 

farmacêuticas, sua preparação, identificação e distribuição, controlo da conservação, distribuição e 

stocks de medicamentos e outros produtos, informação e aconselhamento sobre o uso do 

medicamento;  

- Profissão de Terapeuta Ocupacional - Avaliação, tratamento e habilitação de indivíduos com 

disfunção física, mental, de desenvolvimento, social ou outras, utilizando técnicas terapêuticas 



 

   
 

 

  

 

 

integradas em actividades seleccionadas consoante o objectivo pretendido e enquadradas na relação 

terapeuta/utente; prevenção da incapacidade, através de estratégias adequadas com vista a 

proporcionar ao indivíduo o máximo de desempenho e autonomia nas suas funções pessoais, sociais 

e profissionais, e, se necessário, o estudo e desenvolvimento das respectivas ajudas técnicas, em 

ordem a contribuir para uma melhoria da qualidade de vida; 

- Profissão de Técnico de Cardiopneumologia - Centra-se no desenvolvimento de actividades 

técnicas para o estudo funcional e de capacidade anatomofisiopatológica do coração, vasos e 

pulmões, e de actividades ao nível da programação, aplicação de meios do diagnóstico e sua 

avaliação, bem como no desenvolvimento de acções terapêuticas específicas, no âmbito da 

cardiologia, pneumologia e cirurgia cardiotorácica; 

- Profissão de Técnico de Radiologia - Realização de todos os exames da área de radiologia de 

diagnóstico médico; programação, execução e avaliação de todas as técnicas radiológicas que 

intervêm na prevenção e promoção da saúde; utilização de técnicas e normas de protecção e 

segurança radiológica no manuseamento com radiações ionizantes; 

- Profissão de Técnico de Medicina Nuclear – Desenvolvimento de acções nas áreas de laboratório 

clínico, de medicina nuclear e de técnica fotográfica com manuseamento de aparelhagem e produtos 

radioactivos, bem como execução de exames morfológicos associados ao emprego de agentes 

radioactivos e estudos dinâmicos e sinéticos com os mesmos agentes e com testagem de produtos 

radioactivos, utilizando técnicas e normas de protecção e segurança radiológica no manuseamento 

de radiações ionizantes. 

12. Forma como devem ser apresentadas as candidaturas:                              

12.1. As candidaturas deverão ser apresentadas em suporte de papel através de requerimento 

dirigido à presidente do conselho de administração do SESARAM, E.P.E., e entregues no 

Departamento de Recursos Humanos das 09:30 horas às 12:30 horas. 

12.2. O requerimento deverá fazer menção aos seguintes elementos:  

12.2.1. Identificação da oferta de emprego;  

12.2.2. Identificação completa do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 

nacionalidade, estado civil, número de identificação fiscal e endereço postal e 

electrónico; 

12.3. A apresentação da candidatura é efectuada pessoalmente ou através de correio registado, 

com aviso de receção, para o endereço postal do Departamento de Recursos Humanos, sito no 

Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Avenida Luís de Camões, n.º 57, 9004-

514 Funchal. 



 

   
 

 

  

 

 

13. Documentos exigidos (em língua portuguesa): 

13.1. Comprovativo da habilitação mencionada no ponto 6, de acordo com a profissão a que se 

candidata, com menção da nota final do curso; 

13.2. Comprovativo do mencionado no ponto 7; 

13.3. No mínimo 1 exemplar do currículum vitae datado e assinado, com os documentos 

comprovativos das formações complementares na área a que se candidata, experiência 

profissional na área a que se candidata, atividades relevantes com interesse para área a que se 

candidata e outros que considere de interesse; 

 13.4. Requerimento original, assinado pelo próprio. 

14. Motivo de exclusão: a não apresentação dos documentos exigidos nos pontos 13.1., 13.2, 13.3, e  

13.4 e o não respeito pela forma de apresentação de candidatura conforme previsto no ponto 12 do 

presente aviso. 

15. Método(s) de seleção a utilizar: 

- Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção. 

16. Notificações e convocatórias: A notificação e a convocatória dos candidatos pode ser efetuada 

por qualquer uma das formas elencadas no artigo 35.º do Regulamento Interno de Recrutamento 

e Seleção de Pessoal pelo SESARAM, E.P.E.. 

17. Regime de Recrutamento e Seleção: Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção de 

Pessoal pelo SESARAM, E.P.E. aprovado por deliberação do conselho de administração de 24 

de Abril de 2009, e alterado por deliberação do conselho de administração de 08 de Julho de 

2013, disponível na página eletrónica do SESARAM, EPE., em www.sesaram.pt – Documentos 

– Recursos Humanos.  

- A Presidente do Conselho de Administração, Maria Tomásia Figueira Alves. 
 

http://www.sesaram.pt/

