
 
 

 

CONTRATAÇÃO (Recrutamento online no site da ULSM) 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos E.P.E. pretende contratar, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, 

um(a) Técnico(a) Superior da área da Psicologia com diferenciação em Neuropsicologia para exercício de funções no Serviço de 

Neurologia, em regime de 35 horas semanais, ao qual corresponde uma remuneração base mensal de 1.205,08 euros acrescida de 

subsídio diário de refeição. 

1. Funções a Desempenhar  

Desempenho de funções na área da Neuropsicologia integrando a equipa de trabalho do Serviço de Neurologia 

2. Requisitos cumulativos de Admissão:  

a) Licenciatura ou Mestrado Integrado (pós-Bolonha) em Psicologia; 

b) Especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde, atribuída pela Ordem dos Psicólogos Portugueses;  

c) Especialidade avançada em Neuropsicologia, atribuída pela Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

d) Experiência profissional área da Neuropsicologia, em contexto hospitalar, e assistência a doentes neurológicos, nos domínios da 

avaliação, diagnóstico e intervenção neuropsicológica. 

 

3. Seleção 

A seleção dos(as) candidatos(as) admitidos terá por base a avaliação curricular e a entrevista profissional de seleção valorizando-se a 

experiência de trabalho na área da Neuropsicologia em contexto hospitalar de prestação de cuidados a doentes neurológicos e no 

âmbito de Instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

4. Documentos a apresentar: Exemplar do “Curriculum Vitae”, acompanhado dos comprovativos dos critérios de pré-seleção (ponto 

2), bem como uma página destacada onde estejam listados os critérios cumpridos e cada documento comprovativo apresentado. 

5. Prazo e modo de entrega das candidaturas: As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para o endereço 

recursos.humanos@ulsm.min-saude.pt , no período compreendido entre 26 e 30 de novembro de 2020, inclusive, tendo de fazer 

referência expressa ao tipo de recrutamento a que se propõe – Processo de Recrutamento e Seleção de Técnico(a) Superior da área 

da Psicologia com diferenciação em Neuropsicologia para exercício de funções no Serviço de Neurologia da ULSM E.P.E.. 

Qualquer informação adicional poderá ser obtida através de contacto para o endereço eletrónico recursos.humanos@ulsm.min-

saude.pt. 

Matosinhos, 26 de novembro de 2020 

 

O Diretor do Departamento de Gestão de Recursos e Gestão Documental 
 

(Manuel Alexandre Costa) 
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