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Constituição de Reserva de Recrutamento | 

Técnico Superior de Serviço Social 
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HOSPITALAR Atan?1 
LEIRIA 

Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2022 reuniu o júri do Concurso para Constituição de 

Reserva de Recrutamento de Técnico Superior de Serviço Social, nomeado por deliberação do 

Conselho de Administração do CHL, EPE, a 30 de março de 2022, composto por : ------------------- 

Presidente: Dr? Cidália Margarida Conceição Faria — Técnica Superior de Serviço Social, do CHL- 

A nnnnn cnc n nnn nnn c nnn ncn c cn nnnn cnc nnnnnnncns 

Vogais: - Dr? Maria de Fátima Correia Rodrigues - Técnica Superior de Serviço Social, do CHL- 

  

Dr? Silvia Manuela Magalhães Mendes - Técnica Superior de Serviço Social, do CHL- 

HSA, EPE o> =   

O júri reuniu para definição dos critérios de admissão ao concurso e avaliação dos candidatos.-- 

1. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS AO 

CONCURSO----===.............. nino   

O Júri deliberou em reunião, por unanimidade, estabelecer os seguintes requisitos obrigatórios 

para admissão ao concurso: 

a) Licenciatura em Serviço Social = —   

b) Experiéncia em Servico Social na area da Salide------------------------------------------------- 

2. DEFINICAO DOS CRITERIOS DE AVALIACAO DOS CANDIDATOS----------------------------------=----- 

O Júri deliberou em reunião, por unanimidade, estabelecer os seguintes critérios de avaliação:- 

Na classificagao final sera aplicada a seguinte formula: ------------------------------------------ 

CF='0/6ACH£O/4 EPSesso ca cuca aço asiouaaa as ccos cenarocecenappasosotaso des ufcuctaEandnarasEESES O 

Sendo que: -------------------------------- penne eee 

CF — Classificagao final-----------------------------------------------------------nnnnnne een e eee e eee eens 

AC — Avaliagao curricular----------------------- ee sa nn - 

  

  

  

EPS — Entrevista profissional de selec¢&0-------------------------------------------------------------- 

  

a) Na avaliacdo curricular sera aplicada a seguinte formula: ---------------------------------------- 

AC= 0,7EP+0,1NFL+0,1FAC + 0,1FC 

Sendo que: -- 

AC — Avaliação curricular---- 

  

  

 



dh an Linge 
EP — Experiéncia profissional: 20 pontos----------------------------2--2nnnn nnn nnn AS 

Em Hospital: 15 pontos---------------------------------0--2 ences ncn ccc e cece nne nnn c ncn ce nc nncnccccceee 

  

  

  

  

  

  

FAC — Formacao Académica Complementar: 20 pontos------------------------------------------- 

----Sem formação académica complementar: O pontos 

  ----P6s-graduacao: 4 pontos-------------------------- tae ca 

----Mestrado: 6 pontos 

----Doutoramento: 10 pontos------ 

FC — Formação complementar nos últimos 10 anos (2011 — 2022): 20 pontos-----------... 

  

  

  

  ==" Sem formação complementar: O pontos- 

  -ecssm Participação em Congressos, Colóquios, Encontros, Simpósios: -- 

  

  

A entrevista profissional de seleção será efetuada aos 20 candidatos com melhor 

classificação na avaliação curricular, após validação e confirmação da informação 

constante na candidatura. Para tal, o candidato deverá obrigatoriamente ser portador 

dos originais comprovativos das declarações prestadas no Curriculum Vitae. -------------- 

Na entrevista profissional de selec¢do sera aplicada a seguinte formula: -------------------- 

EPS= 0,5EP+0,5CC----- as 

Sendo que: ------------------------------------2--nn nn nnn nnn cnn nec n nnn cnc ccc 

EPS - Entrevista profissional de sele¢ao-------------------------------------------------------------- 

EP - Experiéncia profissional, conhecimento e capacidade para desempenho da função: 

=——— Conhecimento do conteúdo funcional e processos de intervenção do TSSS no 

      

Serviço Social Hospitalar: 20 pontos---- . 

  

  

  

 



Havendo classificação idêntica aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate: ------ 

1. Melhor entrevista profissional de seleção a 

2. Melhor classificagdo na experiéncia profissional, em hospital----------------------------- 

3. Formacdo Académica Complementar na area da salide------------------------------------- 

     

E nada mais havendo a tratar o Presidente do Júri deu por encerrada a reunido--------------------- 

O Presidente: Cidovo sono (On or cu > TSrig 

Os Vogais: (NCE 2 aba OAS Red whan 

ay


