
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE 

Hospital de S. Bernardo 

Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão 

 

Faz-se público que o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., observando o princípio de igualdade de oportunidades, 

pretende constituir reserva de recrutamento para Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica – Ramo Farmácia  

(m/f) para as necessidades de contratação que venham a ocorrer no prazo de 1 ano, após homologação da lista de 

classificação final. As contratações têm como referência o horário de 35 horas semanais e a remuneração mensal 

ilíquida de € 1020.06. 

Requisitos mínimos: Licenciatura em Farmácia ministrada nas Escolas Superiores de Saúde, com a devida 

homologação ministerial. 

Perfil desejado: 

- Profissionais com motivação e espirito de equipa; 

 

Método de seleção: 

- Avaliação Curricular; 

- Entrevista Profissional (devendo fazer-se acompanhar do cartão de cidadão ou bilhete de identidade); 

O processo de reserva de recrutamento é válido pelo período de um ano, a contar da data de homologação da lista 

de classificação final  

Local de trabalho: Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.  

Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante a apresentação de: 

- Requerimento devidamente identificado e assinado, conforme modelo disponível no site do CH Setúbal, EPE 

(assim como as declarações sob compromisso de honra), fazendo referência ao presente anúncio, dirigido ao Sr. 

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., acompanhado de cópia do 

certificado de habilitações onde conste a conclusão da licenciatura em Farmácia e cópia da Carteira Profissional. 



- Um exemplar de Curriculum Vitae, modelo Europass, com as cópias dos documentos que certifiquem a 

experiencia e cursos profissionais. 

Local de entrega e prazo: As candidaturas devem ser enviadas para a morada Rua Camilo Castelo Branco, 

Apartado 140, 2910 – 446 Setúbal, no prazo de 5 dias uteis, a contar da publicação do presente anúncio.  

 

Constituição do Júri:  

Presidente – LINA ROSA DA SILVA CASCAIS SOUSA – Técnica Especialista de Farmácia 

1º Vogal Efectivo – SÓNIA MARISE ROQUE SANTOS SALGADO SILVA – Técnica Principal de Farmácia 

2º Vogal Efectivo – JULIA MARIA DOS REIS  - Técnica de 2ª Classe de Farmácia 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

Dr. Manuel Francisco Roque Santos 


