
TÉCNICO DE RADIOLOGIA (M/F) – LISBOA 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro assume-se como uma entidade de referência nacional 

no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e 

no estímulo à formação e investigação em oncologia. Divulgar informação sobre o cancro e 

promover a educação para a Saúde, com ênfase para a sua prevenção, destacando-se o 

Rastreio de Cancro da Mama, é um dos muitos objetivos prosseguidos pela Liga. No 

seguimento da sua política de expansão do programa de rastreio do cancro da mama, 

o Núcleo Regional do Sul encontra-se, atualmente, a recrutar técnicos de radiologia (M/F) 

para integrarem o departamento de prevenção secundária. 

 

Descrição da função: 

Reportando diretamente às Coordenações Clínica e Administrativa, terá como principal 

função a realização de mamografias em Unidades móveis ou fixas de rastreio do cancro 

da mama. Terá como principais responsabilidades: 

 Verificar o cumprimento de todas as normas técnicas e de segurança de execução das 

mamografias, garantindo a aplicação dos conhecimentos adquiridos e a qualidade dos 

processos; 

 Utilizar as técnicas e normas de proteção e segurança radiológica; 

 Preparar o doente para a execução de exames, assegurando a sua vigilância durante 

os mesmos; 

 Assegurar, no âmbito da sua atividade, a oportunidade, a qualidade, o rigor e a 

humanização dos cuidados de saúde prestados; 

 Assegurar a gestão, aprovisionamento e manutenção dos materiais e equipamentos 

com que trabalha, participando na limpeza e manutenção do espaço de trabalho e 

dos equipamentos; 

 Assegurar a elaboração e a permanente atualização dos ficheiros dos utentes em 

software dedicado, bem como de outros elementos estatísticos, realizar anamneses e 

assegurar o registo e envio de exames efetuados; 

 Efetuar controlo de qualidade conforme as orientações em vigor; 

 Tratar dados clínicos e outros relativos aos utentes que lhe forem confiados, com 

sujeição ao sigilo profissional; 

 Respeitar o cumprimento dos normativos legais que vigoram e/ou venham a vigorar. 

 

Perfil do candidato: 

 Formação Superior em Imagem Médica e Radioterapia ou Radiologia; 

 Elevado sentido de responsabilidade, organização, cumprimento de objetivos e de 

horários; 

 Capacidade de análise e pensamento crítico; 

 Domínio das principais ferramentas informáticas (MS Office); 

 Disponibilidade para deslocações na área de influência do Núcleo Regional do Sul 

(Distritos de Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Leiria e Santarém); 

 Carta de condução e viatura própria (obrigatório); 



 Domínio da língua inglesa (preferencial); 

 Residência no distrito de Portalegre ou Lisboa (preferencial). 

Oferta: 

 Contrato a termo certo de 12 meses, renovável por iguais períodos (início imediato); 

 Remuneração mensal, alojamento e alimentação; 

 Ajudas de custo em vigor na Organização; 

 Seguro de saúde; 

 Sólido acompanhamento administrativo e logístico; 

 Oportunidade de evolução técnica e de crescimento pessoal; 

 Possibilidade de integração numa Organização com reconhecimento nacional e 

internacional. 

 

Se sentir que pode acrescentar valor a esta organização e que nela se pode valorizar, envie 

o seu CV para marta.pojo@ligacontracancro.pt até dia 30 Novembro. 

 

 

 


