Procedimento Concursal para constituição de reservas de
recrutamento ENFERMEIROS(AS)
REF. 2021RR16
Anuncio divulgado nos Jornais
“Região de Leiria” e “Correio Manhã”
30-12-2021
Com vista à eventual contratação, em regime de Contrato Individual de Trabalho, o
Centro
Hospitalar de Leiria E.P.E. (CHL) aceita candidaturas para reserva de recrutamento de
Enfermeiros(as). Esta reserva de recrutamento tem a validade de 18 meses a contar da
data de
homologação da lista de classificação final.
Categoria/Função: Enfermeiro(a)
Remuneração: 1205.08 € e Subsídio de Alimentação nos termos e valores definidos para
a Função Pública
Carga horária semanal: 35 horas
Horário: Roulement
Requisitos obrigatórios:
 Curso Superior na área de Enfermagem ministrado em estabelecimento de ensino
superior;
 Inscrição na Ordem dos Enfermeiros.
As candidaturas deverão ser formalizadas exclusivamente para o email
recrutamento.enf@chleiria.min-saude.pt, anexando os seguintes documentos:
a) Formulário de candidatura, devidamente preenchido (encontra-se disponível
em: http://www.chleiria.pt/profissionais-e-formacao/-/enfermeiroa-100/
b) Cópia dos documentos de identificação (bilhete de identidade/cartão cidadão;
número de identificação fiscal);
c) Declaração da Ordem dos Enfermeiros para efeitos de validação das condições
de exercício profissional (disponibilizada através balcão único da Ordem dos
Enfermeiros, on-line) ou cópia da cédula profissional válida;
d) Cópia de certificado(s) das habilitações académicas;
e) Um exemplar do curriculum vitae elaborado em modelo europeu, até três
páginas, onde se façam constar os itens a avaliar pelo júri, acompanhado de cópia
dos respetivos comprovativos;
Todos os documentos devem obrigatoriamente ser entregues em formato PDF (Portable
Document Format), devidamente identificados e anexados de forma individual. As
candidaturas que não cumprirem estes requisitos serão liminarmente excluídas.
Os candidatos com classificação inferior a 9,5 valores serão excluídos da lista de
classificação final, não sendo elegíveis para eventual contratação.
O prazo limite de apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis contados da data da
publicação do presente anúncio.
O email deverá identificar em assunto a reserva de recrutamento a que se candidata
(Ref.2021RR16).
MÉTODOS DE SELEÇÃO: Avaliação curricular.

Informa-se que os critérios de avaliação se encontram disponíveis na página de internet
do CHL, em http://www.chleiria.pt/profissionais-e-formacao/-/enfermeiroa-100/
Leiria, 22 de dezembro de 2021
O Presidente do Conselho de Administração - (Licínio Oliveira de Carvalho)

