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      Ref.2019CT15 

 

1. Com vista à eventual contratação, segundo as regras do contrato individual de trabalho, o Centro 

Hospitalar Leiria, E.P.E. (CHL), aceita candidaturas para Técnico Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica – área de Fisioterapia. 

2. Requisitos de admissão a concurso: 

● Curso Superior na área de Fisioterapia, ministrado em estabelecimento de ensino superior; 

● ComprovaAvo de Cédula Profissional; 

      3. Condições remuneratórias:  

● Remuneração mensal ilíquida: 1.201,48€ 

● Subsídio de alimentação: Nos termos e valores definidos para a Função Pública. 

       4. Período normal de trabalho: 35 horas semanais. 

5. Prazo de validade do concurso: 18 meses a contar da data de homologação da lista de classificação 

final. 

6. Serviço a que se destina: Serviço de Medicina Física e Reabilitação do CHL. 

7. Prazo de apresentação de candidaturas – 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do 

presente anúncio. 

8. Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento 

elaborado pelo interessado nos termos abaixo indicados, dirigido ao Presidente do Conselho de 

Administração do CHL e remetidas exclusivamente para o email recrutamento@chleiria.min-saude.pt, 

até ao termo do prazo fixado n.º 7. 

Do requerimento deverá constar a identificação completa (nome, data de nascimento, nacionalidade, 

número e validade do cartão de cidadão/bilhete de Identidade, residência..., código postal…., 

telemóvel n.º …., endereço electrónico...), as habilitações literárias e a referência ao jornal onde foi 

publicado o anúncio.  

O e-mail deverá identificar em assunto ou no corpo do texto a Reserva de Recrutamento a que se 

candidata, indicando para o efeito o número de concurso (Ref. 2019…) 

9. Documentos – O requerimento deverá ser assinado, digitalizado e ser acompanhado, sob pena de 

exclusão, da seguinte documentação: 

● Curriculum vitae onde obrigatoriamente, conste documentalmente os comprovativos das 

declarações prestadas, nomeadamente cursos, formação profissional; 

● ComprovaAvo de Licenciatura na área; 

● ComprovaAvo de Cédula Profissional; 

10. A documentação a enviar constante no ponto 9 deverá ser enviada em forma de anexo,  

individualmente,  para o e-mail indicado no ponto 8; 

10. Métodos de selecção - Os métodos de selecção serão constituídos por Avaliação e curricular e 

entrevista   

 

Informa-se que os critérios de avaliação e ponderação curricular encontram-se disponíveis na página de 

internet do CHL (www.chleiria.pt). 

          Leiria, 20 de agosto de 2019 

       O Presidente do Conselho de Administração - (Licinio Oliveira de Carvalho) 


