Divulgado no Jornal “Região de Leiria”
11-05-2017
ASSISTENTES TÉCNICOS M/F

1. Com vista à eventual contratação, segundo as regras do contrato individual de trabalho, o
Centro Hospitalar Leiria, E.P.E aceita candidaturas para Assistente Técnico, nas seguintes
áreas:
2017CT01 SGRH

Serviço de Gestão de Recursos Humanos

2017CT02 SGD

Serviço de Gestão Doentes

2017CT03 SGF

Serviço de Gestão Financeira

2017CT04 SA

Serviço de Aprovisionamento

2. Requisitos de admissão a concurso:
● Ser detentor do 12º ano de escolaridade ou equivalente.
● Não ter qualquer vínculo prévio ao CHL.
3. Condições remuneratórias:
● Remuneração mensal ilíquida: 683,13 €.
● Subsídio de alimentação: Nos termos e valor definidos para a Função Pública.
4. Período normal de trabalho: 40 horas semanais.
5. Prazo de validade do concurso: 18 meses a contar da data da homologação da lista de
classificação final.
6. Prazo de apresentação de candidaturas – 5 dias úteis contados a partir da data de
publicação do presente anúncio.
7. Formalização de candidaturas:
● As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento cuja minuta se
encontra disponível no site www.chl.pt em (profissionais e formação/trabalhe connosco),
dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E,
devendo ser remetido exclusivamente através dos CTT, sob registo, para o Serviço de
Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar Leiria, E.P.E, sito na Rua das Olhalvas,
2410 – 197 Leiria, até ao termo do prazo fixado no n.º 6.
● Os candidatos podem apresentar a candidatura a um ou mais procedimentos a
concurso, devendo esta ser efectuada em processo individualizado com a referência à
área do concurso a que se candidata.
8. Documentos – O requerimento deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da
seguinte documentação:
● Curriculum vitae, modelo europass.
● Comprovativo das habilitações literárias ou nível de qualificação certificado pelas
entidades competentes.
9. Métodos de selecção:
● Prova escrita de avaliação de conhecimentos.
Leiria, 02 de maio de 2017
O Vogal Executivo
(Licínio Oliveira de Carvalho)

