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Pousos 2410 – 197 Leiria 

tel. 244817012 – fax. 244817083  
email. sec.geral@hsaleiria.min-saude.pt 

Ref.ª 2019CT13 

 

O Centro Hospitalar Leiria, E.P.E. (CHL) aceita candidaturas, no prazo de 10 dias úteis a 

contar da publicação do presente anúncio, para constituição de Bolsa de Reserva de 

Recrutamento, em regime de Contrato Individual de Trabalho, para desenvolver as funções 

de Assistente Operacional, nas unidades que constituem o CHL, em Leiria, Pombal e 

Alcobaça.  

A celebração dos Contratos Individuais de Trabalho fica dependente da obtenção de 

competente autorização por parte da Tutela. 

Funções: Higienização das enfermarias, bem como dos espaços comuns, higienização e 

conforto no doente, sob orientação do enfermeiro, colaboração na alimentação, 

encaminhamento do doente aos diversos serviços.  

Horário: O horário praticado será de segunda feira a domingo no período das 08:00h as 

16:00h das 16:00h as 24:00 h e das 24:00h as 08:00h 

Requisitos: Escolaridade obrigatória. Formação profissional adequada às funções, titulares 

dos seguintes cursos: Técnico de Geriatria e Técnico Auxiliar de Saúde (requisito 

preferencial). 

Métodos de seleção: Avaliação curricular e entrevista. 

Condições remuneratórias: Remuneração mensal ilíquida: 635,07€ e subsídio de 

alimentação nos termos e valores definidos para a Função Pública: 4,77€. 

Candidaturas: Deverão ser formalizadas em requerimento dirigido ao Presidente do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E., onde conste a identificação 

(nome completo, data de nascimento, nacionalidade, n.º do Cartão de Cidadão ou Bilhete de 

Identidade e respetiva validade, n.º de contribuinte, residência completa, n.º de telemóvel, 

endereço de correio eletrónico, habilitações literárias e referência ao jornal onde foi 

publicado o anúncio. 

A candidatura deve ser remetida através dos CTT, sob registo, para o Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos do CHL, sito na Rua das Olhalvas, 2410–197 Leiria, até ao fim do prazo. 

O requerimento deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte 

documentação: Curriculum vitae onde conste documentos comprovativos das habilitações 

literárias e da formação profissional adequada  

 

Validade da reserva: 18 meses a contar da homologação da lista de classificação final. 

Leiria, 18 de junho de 2019 

O Vogal Executivo: Licínio Oliveira de Carvalho 

 


