
Aviso- Bolsa de Recrutamento - ENFERMEIRO (M/F) 

Faz-se público que se encontra aberto procedimento concursal no Centro Hospitalar de Setúbal, 

EPE, para a constituição de uma Bolsa de Recrutamento de Enfermeiros (M/F), com vista a 

futuras contratações, ao abrigo do código do trabalho, para desempenhar funções inerentes ao 

conteúdo funcional da categoria de enfermeiro, nesta instituição.  

Regime de Trabalho: 35 horas semanais em regime de turnos 

Remuneração mensal: 1205,08 euros 

Prazo de Candidatura: quinze (15) dias uteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do 

presente aviso 

Formalização das Candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas pessoalmente no 

Serviço de Expediente do CHS, nos dias úteis das 9h às 17h ou enviadas por correio eletrónico 

para o seguinte endereço: joao.faustino@chs.min-saude.pt- 

Nas candidaturas devem constar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

• Formulário de candidatura (disponível no sitio do CHS,EPE - http://www.chs.min-

saude.pt/concursos/) datado e assinado;  

• Curriculum Vitae em “modelo europeu”, rubricado em todas as páginas e datado e assinado 

na última página, com o máximo de 3 páginas (devem constar, em anexo, cópias dos 

documentos mencionados no curriculum, assim como, da experiencia profissional mencionada). 

Os anexos não entram na contabilização do número de páginas); 

• Fotocópia legível, frente e verso, da Cédula Profissional válida, da Ordem dos Enfermeiros; 

ou declaração de validação das condições de exercício profissional, emitida pela ordem dos 

enfermeiros. Aceita-se ainda para efeitos de candidatura a este procedimento concursal, 

comprovativo da Ordem dos Enfermeiros, do pedido de emissão da Cédula Profissional, sendo 

obrigatória a apresentação da cédula profissional, no momento em que o candidato celebre 

contrato com o Centro Hospitalar de Setúbal; 

• Fotocópia do documento comprovativo do Curso de Licenciatura em Enfermagem, constando 

a classificação final. 

Critérios de Exclusão: Serão excluídos os candidatos que não apresentem todos os documentos 

nas condições supracitadas; não cumpram os prazos estabelecidos; prestem falsas declarações. 

O júri salvaguarda-se no direito de solicitar o original de qualquer documento que entenda 

importante para sua clarificação. 

As candidaturas espontâneas e as enviadas por e-mail não serão consideradas.  

 

Método de Seleção: Avaliação curricular, com base nos seguintes critérios: Curso de 

Licenciatura em Enfermagem (CLE); Experiência Profissional em Enfermagem (EPE) e Atividade 

Formativa relevante no âmbito de Enfermagem (AF), conforme  

fórmula estabelecida em ata 

Prazo de validade da Bolsa de Recrutamento: 18 meses, a contar da data de homologação da 

lista classificativa final. 

 

Constituição do Júri: 

Presidente do Júri – Enf. Especialista Carla Maria Ferreira Guerreiro da Silva Mendes, Vogal 

Executiva do Conselho de Administração e Enfermeira Diretora  

1º Vogal Efetivo – Enf. Especialista Helena Isabel Branco Marmelo, em funções de Gestão 
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2º Vogal Efetivo – Enf. Especialista Maria do Céu Mendes Pombo Coelho Relvas, em funções de 

Gestão 

1º Vogal Suplente – Enf. Especialista Guilhermina Maria Pesquita Ferreira em funções de Gestão   

2º Vogal Suplente – Enf. Especialista Maria Teresa Lopes Anjos Machado em funções de Gestão 

 
O Presidente do Conselho de Administração 
 
Dr. Manuel Roque Santos 
 


