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CONTRATAçÃO (Recrutamento online no site da U\SM)
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos

E.P.E. pretende contratar um(a) Técnico(a) Superior de Segurança no

Trabalho para exercício de funções no Serviço de Gestão de Risco, 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
Asfunções a desempenhartêm por base o disposto na Lei ns 102/2OO9, republicada pela Lei np3/2Ot4de28/Ot,
centrando-se em: organizar, desenvolver, coordenar e controlar atividades de prevenção e de proteção contra os
riscos profissionais, dinamizar ações de formação e de informação, realizar análises de ocorrências de acidentes e

incidentes no local de trabalho, e realizar ações relacionadas com a segurança contra incêndio no contexto do
Serviço de Gestão de Risco da ULSM E.P.E.
Requisitos mínimos de Admissão:

a)
b)
c)
d)

Licenciatura nas áreas de ciências, saúde ou tecnologias;
CAP de Técnico de Higiene e Segurança no

Trabalho, nível Vl;

CAP de Formador;

Experiência e/ou conhecimentos na área da saúde.

Os candidatos oue não

evidência do cumorimento de todos os reo

a

suora identificados serão

excluídos do processo de selecão.

2.

Seleção

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

valorizando-se a experiência e/ou conhecimentos na área da saúde.

3.

Documentos

a apresentar: Exemplar do "Curriculum Vitoe", acompanhado do certificado das habilitações

literárias e de eventuais comprovativos de formação/experiência complementar, preferencialmente em apenas um
documento.

4.

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 10 e 13 de agosto de 2020,

inclusive, tendo de fazer referência expressa ao tipo de recrutamento a que se propõ e - Processo de Recrutamento

:õ

e Selecão de Técnico(aì Superior de Seguranca no Trabalho.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida atraves

de contacto

para

endereço eletrónico

recursos. huma nos@ ulsm.min-saude. pt.

Matosinhos, L0 de agosto de 2020
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