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CONTRATnçÃO (Recrutomento online no site do ULSM)

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos E.P.E. pretende constituir uma Bolsa de Recrutamento, de

Assistentes Técnicos(as), para exercício de funções no Departamento de MCDT's. A esta função

corresponde uma remuneração base mensalde 693,13 euros, acrescida de subsídio diário de refeição.

1. Funções a Desempenhar

r Funções administrativas de apoio aos serviços prestados pelo Departamento de MCDT's.

2. Requisitos mínimos de Admissão:

o Ensino secundárìo completo

3. Seleção:

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

de seleção va loriza ndo-se:

o A experiência profissional, com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de
trabalho;

o Os conhecimentos de informática, tendo em vista avaliar a capacidade de utilização e análise de
vá rias plataformas informáticas.

4. Documentos a apresentar: Exemplar do "Curriculum Vitae", acompanhado do certificado das

habilitações literárias e de eventuais comprovativos de formação/experiência complementar,

preferencialmente em apenas um documento.

Os candidatos que não remetam a totalidade dos documentos solicitados serão excluídos do processo de

seleção.

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, com indicação do tipo de processo de

recrutamento a que concorre, até ao dia 3 de julho de 2020, inclusive.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida através de contacto para o endereço eletrónico

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

Matosinhos, 01 de julho de 201-9

O Diretor do Departamento de Gestão de Recursos e Gestão Documental
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