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AVISO 

O Hospital da Horta, E.P.E.R., pretende recrutar 1 Técnico de Radiologia, mediante 

Contrato Individual de Trabalho por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do 

Trabalho e constituição de reserva de recrutamento, autorizado por despacho de Sua 

Excelência, o Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, de 04 de abril de 2019. 

 

1 — Caracterização do posto de trabalho 

Ao posto de trabalho a ocupar, corresponde o conteúdo funcional constante do artigo 

8º do Decreto-Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto. 

2 — Local de Trabalho 

O local de trabalho é no Hospital da Horta, E.P.E.R. da Ilha do Faial. 

3 — Horário de trabalho 

O período normal de trabalho é de 35 horas semanais. 

4 — Remuneração  

Remuneração base: 1.201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos). 

5 — Requisitos de admissão: 

a) Licenciatura em Radiologia ou em Imagem Médica e Radioterapia; 

b) Ser detentor de Cédula Profissional 

6 — Prazo de apresentação de candidaturas 

O Concurso encontra-se aberto pelo prazo de dez dias úteis contados da data de 

publicação do presente aviso na BEP-Açores. 

7 — Formalização das candidaturas 

7.1 – As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao 

Presidente do Júri do Procedimento Concursal, em suporte de papel, podendo ser 

entregues diretamente nas suas instalações, sitas na Estrada Príncipe Alberto de 

Mónaco, 9900-038 Horta, no período compreendido entre as 08h30-12h30 e 13h30-

16h30, ou remetidas por correio para a mesma morada, com aviso de receção. 

7.2 – Não são admitidas candidaturas enviadas por correio eletrónico, sob pena de 

exclusão. 

7.3 – Do requerimento devem constar os seguintes elementos: 

a) Identificação do requerente (nome, estado civil, data de nascimento, 

naturalidade, número de cartão de cidadão/bilhete de identidade, morada 

com código postal, número de telemóvel e endereço de correio eletrónico); 
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b) Identificação do procedimento concursal, mediante referência ao número do 

aviso e data da publicação na BEP – Açores; 

c) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo ao 

procedimento de concursal; 

7.4 – Sob pena de exclusão, a candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia do documento de identificação; 

b) Fotocópia do certificado de Licenciatura em Radiologia ou em Imagem Médica e 

Radioterapia, onde conste a nota final do curso; 

c) Fotocópia da Cédula Profissional; 

d) Três exemplares do Curriculum vitae, modelo europeu devidamente datado e 

assinado; 

e) Fotocópia dos documentos comprovativos das declarações prestadas no 

curriculum vitae (ações de formação frequentadas, relacionadas com a área 

funcional do posto de trabalho a que se candidata e outras atividades 

profissionais – com datas e horas especificadas) sob pena de não serem 

contabilizadas na avaliação curricular; 

f) Declaração de tempo de exercício profissional, com data de início e termo ou 

menção específica de tempo de serviço efetivo, emitida pela entidade 

empregadora, sob pena de não ser contabilizado na avaliação curricular, se 

aplicável. 

8 — Método de seleção: 

a) Avaliação Curricular; 

b) Entrevista Profissional de Seleção. 

Será utilizada a avaliação curricular complementada com a entrevista profissional de 

seleção, sendo os candidatos ordenados de acordo com a seguinte fórmula: 

CF =   3AC + E 
                 2 
em que: 

CF = Classificação final 

AC = Avaliação Curricular 

E = Entrevista 

8.1 – A Entrevista Profissional de Seleção é exclusivamente presencial; 

9 —  Notificações 
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9.1 – Os candidatos excluídos são notificados através de aviso publicado na BEP-Açores, 

para a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. 

9.2 – Os candidatos aprovados e excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 

seleção são notificados através do aviso publicado na BEP-Açores, para a realização da 

audiência dos interessados relativa à lista unitária de ordenação final, nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo. 

10 — Prazo de validade: 

O procedimento é válido durante 12 meses após homologação da lista de classificação 

final, caducando após essa data. 

11 — Composição do Júri: 

 

Presidente: Marisa Caetano Dutra Moitoso, Técnica de Radiologia de 2ª classe da 

Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do Quadro Regional da Ilha do Faial, 

afeta ao Hospital da Horta, EPER; 

 

1º Vogal Efetivo: Rogério Rodrigues Casals, Técnico de Radiologia de 2ª classe da 

Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do Quadro Regional da Ilha do Faial, 

afeto ao Hospital da Horta, EPER, que substituirá a presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 

 

2º Vogal Efetivo: Sérgio Gabriel Morais Silva, Técnico de Radiologia Especialista de 1ª 

classe, da Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do Quadro Regional da Ilha 

do Faial, afeto ao Hospital da Horta, EPER; 

 

1º Vogal Suplente: Anabela Tavares Lopes Silva Mano, Técnica de Radiologia Especialista 

de 1ª classe, da Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do Quadro Regional 

da Ilha do Faial, afeta ao Hospital da Horta, EPER; 

 

2º Vogal Suplente: Berta Maria Azevedo Castro Amaral Rocha Técnica de Radiologia 

Especialista de 1ª classe, da Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do 

Quadro Regional da Ilha do Faial, afeta ao Hospital da Horta, EPER. 

 

Horta, 09 de maio de 2019 - O Presidente do Conselho de Administração – João Luís da 

Rosa Morais. 


