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CONTRATAçÃO fiecrutamento online no site da ULSM)

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos E.P.E. pretende contratar, em regime de contrato de trabalho a termo

resolutivo incerto, um(a) Técnico(a) Superior da área da Psicologia para exercício de funções no Departamento de

Saúde Mental, em regime de 35 horas semanais, ao qual corresponde uma remuneração base mensal igual a

L201,48 euros, acrescida de subsídio diário de refeição.

1. Requisitos Gerais:

Licenciatura em Psicologia e membro efetivo da ordem dos psicólogos portugueses

2. Seleção:

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

valorizando-se:

o Experiência de avaliação e intervenção psicológica com adultos;

o Experiência de trabalho no âmbito da Psicologia Clínica em contexto hospitalar;

r Experiência de avaliação e intervenção psicológica com adultos na área da Obesidade;

o Experiência de trabalho no âmbito da Psicologia Clínica numa Unidade Local de Saúde, designadamente em

articulação com os cuidados de saúde primários;

o Experiência em intervenção psicológica em grupo;

r Experiênciaemreuniõesmultidisciplinares;

r Competências de elaboração de registos clínicos e relatórios no SCIínico Hospitalar.

3. Documentos de apresentação obrigatória: Exemplar do "Curriculum Vitoe", acompanhado do certificado das

habilitações literárias, 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, até ao dia 6 de novembro, inclusive.

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

recu rsos. h u m a nos @_UlSn ni1SAUde,pt.

Matosinhos,4 de novemb:", 
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