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AVISO 

 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E 

TERAPÊUTICA – ÁREA DE CARDIOPNEUMOLOGIA 

 

 Torna-se público que na sequência da deliberação do Conselho de Administração de 18 de 

abril de 2019, encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados do dia seguinte ao da 

publicitação deste aviso, procedimento concursal com vista à constituição de reserva de 

recrutamento de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica – área de 

Cardiopneumologia, para celebração de contrato individual de trabalho, com e sem termo, 

tendo em vista o preenchimento das necessidades que vierem a ocorrer no CHULC, EPE, e 

que venham a ser superiormente autorizadas, sendo a mesma válida pelo período de um ano. 

 

Política de igualdade: Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política 

de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 

progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 

qualquer forma de descriminação. 

 

1. Perfil geral dos candidatos: Espírito de iniciativa, responsabilidade, disponibilidade 

imediata, bom relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em equipa. 

 

2. Perfil específico dos candidatos: Licenciatura em Cardiopneumologia, sendo 

considerados como critérios preferenciais: experiência prévia de exercício em todos 

os métodos de diagnóstico e terapêutica em Cardiopneumologia presentes no 

CHULC, EPE. 
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3. Local de trabalho: As funções serão exercidas nas instalações dos diversos hospitais 

que integram o CHULC, EPE; 

4. Período de trabalho e remuneração: O período de trabalho é de 35 (trinta e cinco) 

horas semanais, com uma remuneração mensal entre a 11.ª e 12.ª posições 

remuneratórias da TRU - €1.201,48. 

5. Formalização das candidaturas:  

5.1 – As candidaturas serão tratadas confidencialmente e podem ser enviadas no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicitação deste aviso, sob 

pena de exclusão, para o e-mail: rec.tdt.cardio@chlc.min-saude.pt, em formato 

PDF, até às 24 horas do último dia do prazo de entrega das mesmas. 

5.2 – As candidaturas devem ser acompanhadas da seguinte documentação: 

5.2.1 – Cópia de documento de identificação (cartão de cidadão) e da cédula 

profissional comprovativa do título profissional; 

5.2.2 – Cópia do certificado de licenciatura em Cardiopneumologia; 

5.2.3 – Curriculum vitae (modelo europeu); 

  O Júri poderá solicitar aos candidatos os documentos que considere necessários para o 

processo de avaliação. 

5.3 – Métodos de seleção: 

1.ª fase: Avaliação do perfil específico do candidato (PEC); 

2.ª fase: Entrevista profissional de seleção (EPS), sendo que a classificação final 
resultará da seguinte fórmula: CF = 2PEC + 3EPS. 

                                                      5 
Em caso de igualdade de classificação preferem sucessivamente: - Experiência prévia de 

exercício em todos os métodos de diagnóstico e terapêutica em Cardiopneumologia 

presentes no CHULC, EPE; - Média final de curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.4 – A lista de candidatos admitidos e excluídos, e a lista unitária de ordenação final 

serão divulgadas no sítio oficial do CHULC, EPE (http://www.chlc.min-

saude.pt/concursos-de-admissao-de-pessoal/). 

6. Composição do júri de seleção: 

Presidente:  

- Paulo Jorge Fernandes Franco – técnico superior de diagnóstico e terapêutica – área de 

cardiopneumologia e Coordenador dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica 

– área de cardiopneumologia do CHULC, EPE; 

Vogais efetivos: 

mailto:rec.tdt.cardio@chlc.min-saude.pt
http://www.chlc.min-saude.pt/concursos-de-admissao-de-pessoal/
http://www.chlc.min-saude.pt/concursos-de-admissao-de-pessoal/
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- Isabel Cristina Lopes Carlos – técnica superior de diagnóstico e terapêutica – área de 

cardiopneumologia, e subcoordenadora dos técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica – área de cardiopneumologia do CHULC, EPE; 

- Maria de Lurdes dos Remédios Caldeira Gameiro – técnica superior de diagnóstico e 

terapêutica – área de cardiopneumologia do CHULC, EPE; 

Vogais suplentes: 

- Andreia da Conceição Medina Brito – técnica superior de diagnóstico e terapêutica – 

área de cardiopneumologia do CHULC, EPE; 

- Pedro Lucas Santos Carvalho Pereira Fonseca – Técnica superior de diagnóstico e 

terapêutica – área de cardiopneumologia do CHULC, EPE. 

 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE, 27 de abril de 2019 

 

 

 

O Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos 

(António Pedro Romano Delgado) 

 

 

 

 


