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AVISO  

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS SUPERIORES – ÁREA DE NUTRIÇÃO 

 

Torna-se público que na sequência da deliberação do Conselho de Administração de 
18/07/2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do dia 
seguinte ao da publicitação deste aviso, procedimento concursal com vista à 
constituição de reserva de recrutamento de técnicos superiores – área de 
Nutrição, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, com e sem 
termo, nos termos do Código do Trabalho.  
 
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 – Funções a exercer e condições remuneratórias: 

 Técnico Superior – área de Nutrição, a que corresponde a remuneração 
de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), 15.ª 
posição da tabela remuneratória única. 

 
2 – Perfil geral dos candidatos: 

 Espírito de iniciativa, responsabilidade, disponibilidade e bom 
relacionamento interpessoal. 

 
3 – Perfil específico dos candidatos: 

 Licenciaturas em Ciências da Nutrição, Dietética e Nutrição, Dietética; 
 Estar inscrito na Ordem dos Nutricionista, como membro efetivo. 

 

4 -  Local de trabalho: 
 As funções serão exercidas nas instalações dos diversos hospitais que 

integram o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE; 
 

5 - Horário de trabalho: 
 Horário de trabalho de 35 horas semanais. 
 

6 - Formalização das candidaturas: 
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 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: rects.nut@chlc.min-
saude.pt , em formato PDF, até às 24 horas do último dia de prazo de 
entrega das mesmas. 

 

6.1 – As candidaturas devem ser acompanhadas da seguinte documentação: 
a) Cópia de documento de identificação (cartão de cidadão e NIF); 
b) Cópia de comprovativo da inscrição na Ordem dos Nutricionistas; 
c) Curriculum vitae, em modelo europeu. 
 
O Júri poderá solicitar aos candidatos os documentos que considere 
necessários para o processo de avaliação. 

 

7 – Métodos de seleção: 

7.1 – Avaliação curricular:   
A avaliação curricular será efetuada com base nos seguintes critérios e 
respetiva valorização: 
- Habilitação académica de base (HAB); 
- Experiência profissional (EP); 

 - Atividades relevantes (AR); 
 - Formação complementar na área da Nutrição Clínica (FC). 
  

A classificação curricular (AC) será obtida através da seguinte fórmula, com o 
máximo de 20 pontos: AC = HAB + EP + AR + FC; 
No caso de igualdade de classificação, serão aplicados os seguintes critérios 
de desempate, sucessivamente, pela seguinte ordem: 
- 1.º critério de desempate: maior pontuação no fator experiência 
profissional; 
- 2.º critérios de desempate: maior pontuação no fator habilitação académica 
de base; 
- 3.º critério de desempate: maior pontuação no fator formação 
complementar. 

 
7.2 – Entrevista de seleção: 

Na segunda fase do recrutamento serão realizadas entrevistas profissionais 
aos 10 candidatos melhor classificados na avaliação curricular, de acordo 
com a ordenação seriada da lista de classificação final, resultante da 
aplicação do método de seleção Avaliação Curricular (AC). A Entrevista de 
Seleção (ES) visa analisar, numa relação interpessoal, de forma objetiva e 
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, onde serão 
avaliados os seguintes fatores: 
- Capacidade de planeamento e organização; 
- Domínio técnico das competências e funções do nutricionista; 
- Motivação para a função; 
- Sentido de responsabilidade e compromisso para o serviço; 
- Relacionamento interpessoal e capacidade de trabalho em equipa. 
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Estabelecem-se como critérios de desempate a maior valoração no item 
domínio técnico das competências e funções do nutricionista na Entrevista de 
Seleção (ES). Mantendo-se o empate, contará a maior valoração no iem 
motivação para a função na Entrevista de seleção (ES). 

 
7.3 – Classificação final: 

A classificação final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, resultará da 
ponderação das classificações obtidas nos fatores Avaliação Curricular (AC) e 
Entrevista de Seleção (ES), de acordo com a seguinte fórmula: 

 CF = (AC + ES) /2 
 
7.4 – A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final
 serão publicitadas na página eletrónica do CHULC, EPE. 

 
8 -  Composição do Júri: 

Presidente: 
- Maria Alexandra Pires da Cruz, Nutricionista do mapa de pessoal do CHULC, 
EPE e Coordenadora da Unidade de Nutrição. 
Vogais efetivos: 

- Paula Cristina Roque Gameiro Horta Venâncio Alves, Nutricionista do mapa 
de pessoal do CHULC, EPE; 

\ - Bruno Miguel de Almeida Marques, Nutricionista do mapa de pessoal do 
CHULC, EPE; 
Vogais suplentes: 
- Carla Alexandra Inácio Correia Martins, Nutricionista do mapa de pessoal do 

 CHULC, EPE; 
- Rossela de Santana Bragança Filipe, Nutricionista do mapa de pessoal do 
CHULC, EPE. 
 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE, 19 de novembro de 2020 

 

 

 

O Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos 

(António Pedro Romano Delgado) 

 

 

 

NOTA: O prazo de entrega as candidaturas termina no dia 04 de março de 2020 


