
1 -TSDT RADIOLOGIA – TROFA SAÚDE – SÃO JOÃO DA MADEIRA 

O Trofa Saúde Hospital é o maior Grupo Privado de Saúde localizado no Norte do País, 
sendo constituído por várias Unidades Hospitalares. No âmbito da sua estratégia de 
crescimento, pretende recrutar um(a) Técnico de Radiologia (m/f)em regime de part-time 
para a sua Unidade em São João da Madeira. 

Funções: 

- Realização autónoma de exames nas valências de Radiologia Convencional, Tomografia 
Computorizada e Ressonância Magnética. 

Descrição do Perfil: 

- Cédula profissional válida; 
- Experiência mínima de um ano (preferencialmente em ambiente hospitalar); 
- Elevado sentido de responsabilidade; 
- Capacidade de trabalho em equipa e dinamismo; 
- Orientação para o cliente; 
- Facilidade de comunicação. 

As candidaturas deverão ser acompanhadas de Curriculum Vitae atualizado com 
fotografia, até ao dia 10 de agosto de 2019, com a referência: TSHSJM/RADIO 

Tipo de oferta: Part-Time 

 

2- TSDT RADIOLOGIA SANTARÉM – GS24 HEALTHCARE 

A Lifeplus, actua no mercado da administração de serviços de saúde e gestão global de 
unidades de saúde, no sector público e privado, em todo o País. 

Estamos a recrutar Técnico de Radiologia (M/F) para Abrantes. 

Perfil: 
- Licenciatura em Radiologia/Imagem Médica e Radioterapia; 
- Responsabilidade, dinamismo, autonomia, espírito de equipa; 
- Disponibilidade imediata. 

- Disponibilidade para turnos rotativos em Hospital 

- Experiência em tomografia axial computorizada 

Se esta oportunidade vai de encontro ao seu perfil, envie-nos o seu CV. 

Tipo de oferta: Tempo Inteiro 

 

3- ASSISTENTE COMERCIAL - SPECULUM – LISBOA 

A SPECULUM SA, sedeada em Alfragide, comercializa material médico. 
 



Assistente Comercial 
 
Descrição das Funções: Venda técnica e acompanhamento especializado de artigos 
médicos, para o consumo regular de clientes da área da saúde, por contacto telefónico. 
 
Requisitos: Licenciaturas em Radiologia, Cardiologia, Cardiopneumologia, Tecnologias de 
Equipamentos de Saude, Biologia, Ciências Biomédicas, Biologia Molecular, Bioquimica, 
Quimica, Análises Clínicas, outras áreas das ciências e Comunicação. 
 
Perfil dos candidatos: 

 

 Empenho, prestabilidade, autoconfiança, dinamismo, perspicácia, autonomia, 
franqueza, capacidade para trabalhar em equipa, forte motivação para 
comunicação, brio profissional, gosto pelo serviço eficaz e satisfação do cliente. 

 
Oferece-se: 
 

 

 Competências essenciais de integração no mercado de trabalho; 
 Formação em técnicas de comunicação e vendas; 
 Formação especializada em dispositivos médicos; 
 Franca possibilidade de integração nos quadros da SPECULUM; 
 Remuneração e regalias, de acordo com a avaliação do desempenho; 
 Boas perspetivas de evolução profissional 

 
Local da atividade : Alfragide 
 
Entrada: Imediata 

 

 


