
RECRUTAMENTO DE TÉCNICO DE 

RADIOLOGIA (IMAGEM MÉDICA 

OU RADIOTERAPIA) 
 

• A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização da sociedade 
civil, com vários objetivos direcionados para a problemática da doença 
oncológica. Nas atividades relativas à prevenção do cancro da mama, 
destaca-se, desde 1986, o Rastreio de Cancro da Mama iniciado na 
Região Centro do País e posteriormente alargado a todo o território 
nacional, que tem permitido o diagnóstico de centenas de cancros em 
fase inicial e, consequentemente, curáveis ou controláveis. 
 
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
encontra-se a recrutar Técnicos de Imagem Médica e Radioterapia ou 
Radiologia (M/F), tendo em vista integrar as equipas das Unidades 
Móveis de Mamografia do Programa de Rastreio de Cancro da Mama. 

Informações gerais sobre o recrutamento 

Enquadramento funcional 
• Departamento de Rastreio de Cancro da Mama – Secção rEgional do 

Centro 
 

Ofertas 
• Contrato de 12 meses, renovável por iguais períodos (com perspetiva 

de integração no quadro funcional) (período experimental de 30 dias);  
• Remuneração mensal adequada à atividade e ajudas de custo; 
• Seguro de saúde e seguro de responsabilidade civil profissional; 
• Curso de formação inicial (de integração) e de formação contínua; 
• Integração numa equipa dinâmica, numa Instituição com relevante 

impacto social e cuja atividade contribui para a diminuição da 
mortalidade por cancro da mama em Portugal. 

Critérios de seleção e valorização  
• 1ª fase: pré-seleção curricular; 
• 2ª fase: avaliação em entrevista (5/10); Experiência profissional em 

mamografia (3/10); Avaliação curricular (1/10); Conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador (1/10); 



Candidatura e entrevista 

• Submissão de candidatura até 31 de dezembro de 2021, através de 
formulário (infra) no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

• Análise e pré-seleção curricular; 
• Entrevista a realizar em data a indicar. 

Informações adicionais 

• No caso de necessitar de esclarecimentos adicionais, poderá 
contactar: Laura Garabatos, Departamento de Rastreio de Cancro da 
Mama | Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC)
: lgarabatos@ligacontracancro.pt | 808 910 232 (dias úteis, das 
9h~13h / 14h~ 17h) 

 

 

Link para se candidatar AQUI 

mailto:lgarabatos@ligacontracancro.pt?subject=Informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20recrutamento%20de%20T%C3%A9cnicos%20de%20Radiologia&body=%5BPedido%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20por%20consulta%20do%20site%20da%20Liga%20Portuguesa%20Contra%20o%20Cancro%5D
https://www.ligacontracancro.pt/nrc-recrutamento

