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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL PARA 

PREENCHIMENTO DO CARGO DE AUDITOR INTERNO DO CENTRO HOSPITALAR 

UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. 

 

Faz-se público que o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E. pretende recrutar um(a) 

Auditor(a) Interno(a), nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 19.º dos Estatutos dos Hospitais, 

Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, E.P.E., constantes do anexo II do 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, e demais legislação aplicável, na modalidade de 

Comissão de Serviço, pelo período máximo de três anos, renovável por iguais períodos, até ao limite 

de três renovações consecutivas ou interpoladas. 

1. Requisitos obrigatórios e preferenciais: 

a) Os candidatos devem possuir obrigatoriamente: 

- Licenciatura em Direito, Economia, Gestão, Contabilidade, Finanças ou noutra área 

inserida no âmbito de atuação ou de competências do(a) Auditor(a) Interno(a); 

- Qualificação técnica, competências e experiência em auditoria. 

b) Os candidatos devem possuir preferencialmente: 

- Inscrição válida e atualizada como membro do Instituto Português de Auditoria Interna 

(IPAI); 

 - Experiência comprovada em instituições na área da saúde; 

 - Conhecimentos de gestão hospitalar; 

 - Domínio das ferramentas Microsoft Office; 

 - Capacidade de análise crítica da informação; 

 - Orientação para resultados; 

 - Facilidade de comunicação; 

 - Rigor, organização, e método de trabalho; 

 - Facilidade em trabalho de equipa e cooperação. 

2. Período normal de trabalho:  35 horas semanais. 

3. Local de Trabalho: 
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- As funções serão exercidas nas instalações das Unidades Hospitalares do Centro Hospitalar 

Universitário Lisboa Central, EPE. 

4. Retribuição mensal 

- A retribuição mensal é fixada nos termos previstos no n.º 10 do artigo 19.º dos Estatutos dos 

Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, E.P.E., constantes do 

anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro 

5. Método de seleção:  

- O método de seleção consistirá em avaliação curricular e entrevista profissional de seleção. 

4.  Formalização das candidaturas: 

- As candidaturas deverão ser dirigidas à Presidente do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E., sito na Rua José António Serrano, 1150-199 

Lisboa, acompanhadas do curriculum vitae e certificados de habilitações literárias e da formação 

complementar, onde conste a posse dos requisitos exigidos, e deverão ser entregues na Área de 

Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar, sita no Edifício do Conselho de 

Administração – Hospital de S. José, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte ao da 

publicação deste aviso, ou enviadas pelo correio, registadas e com aviso de receção, para a 

morada acima mencionada, devendo a receção ocorrer dentro do prazo estipulado. 

5. Júri de seleção:  

1. O presente procedimento é da responsabilidade de um júri, composto por: 

Vogais Efetivos: 

 Dr. Vitor Jaime Pereira Alves – Vogal Executivo do Conselho de Administração do 

CHULC, E.P.E., que preside; 

 Dr. António Miguel Antunes Baptista – Coordenador do Gabinete de Auditoria 

Interna da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.; 

 Dra. Carla Margarida Vicente Godinho, Revisora Oficial de Contas. 

Vogais Suplentes: 

 Dra. Carla Sofia Paulo Henriques, Assessora do Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E.; 

 Dra. Maria Adelaide Matos Cruz de Oliveira Canas, Assessora do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E. 
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2. As atas do júri onde constam os métodos de seleção a utilizar, os parâmetros de 

avaliação e a ponderação de cada um dos critérios de seleção e sistema de valorização 

final serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas. 

6 — Critérios de Exclusão: 

Serão excluídas as candidaturas apresentadas fora do prazo e/ou entregues por outra via que não 

uma das duas indicadas, bem como, as candidaturas que não observem o disposto no presente 

Aviso, designadamente: i) o (a) candidato (a) não ser detentor dos requisitos exigidos; ii) não 

contemple a documentação exigida e /ou de dados solicitados. 

São, ainda critérios de exclusão, a falta à entrevista profissional de seleção e a obtenção de nota 

inferior a 9,5 valores nos métodos de avaliação ou na classificação final. 

7 — Notificações 

As notificações aos candidatos serão efetuadas através de mensagem de correio eletrónico e os 

atos a publicitar na página eletrónica  

 

 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E., 12 de maio de 2020 

 

O Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos 

António Pedro Romano Delgado 

 

NOTA: O prazo de entrega das candidaturas termina no dia 26 de maio de 2020 


