
 

 

Processo de Recrutamento de dois Farmacêuticos para celebração de contratos 

individuais de trabalho por tempo indeterminado em funções de                         

Técnico Superior de Saúde - Ramo Farmácia na ULSBA 

Torna-se público que por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. datada de vinte e nove de Dezembro de 2016, lavrada na acta 

nº 58 ponto 2.6.1, se encontra aberto procedimento simplificado de recrutamento de dois 

Farmacêuticos, para 2 postos de trabalho em regime de Contrato Individual de Trabalho por 

Tempo Indeterminado, como Técnico Superior de Saúde – ramo farmácia, nos termos do 

despacho do SES de 27-12-2016, contido na Informação nº 009247/2016 PDRH de 22/12/2016 

da ACSS, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação deste aviso. 

1. Número de Técnicos a contratar: dois (2) 

2. Local de trabalho: As funções serão exercidas nas instalações da Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo E.P.E. (Serviços Farmacêuticos), em regime de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado. 

3. Requisitos obrigatórios para admissão:   

Ser detentor de Licenciatura /Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, estar inscrito na 

Ordem do Farmacêuticos e possuir carteira profissional válida emitida pela Ordem dos 

Farmacêuticos. 

4. Retribuição Mensal: nível 15 da tabela remuneratória única a que corresponde a quantia de 

1.201,48€ ou 1623,22 € em caso de profissionais detentores de grau de Assistente de Saúde ou 

equivalente de acordo com o despacho do SES de 27-12-2016, contido na Informação nº 

009247/2016 PDRH de 22/12/2016 da ACSS. 

5. Formalização das candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas por correio registado 

ou entregues em mão no serviço de expediente, com requerimento dirigido à Exma. Sra. 

Presidente do Conselho de Administração da ULSBA, no prazo de dez (10) dias úteis a contar 

da data de publicação deste aviso, sob pena de exclusão, acompanhada dos seguintes 

documentos: 

a) Cópia do Documento de Identificação (Bilhete de identidade/cartão de cidadão e 

NIF) 

b) Cópia do Certificado de habilitações académicas. 

c) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. 

d) Documento comprovativo da carteira profissional válida (a emitir pela Ordem dos 

Farmacêuticos). 

e) Curriculum Vitae detalhado, acompanhado da respectiva documentação 

comprovativa do que nele for invocado. 



f) Outra documentação que o candidato considere relevante para a apreciação do 

seu mérito. 

O Júri poderá solicitar aos candidatos os documentos que considere necessários para o 

processo de avaliação. 

6. Constituição do Júri: 

Presidente: Paula Cristina Ferreira da Silva Sadio Varges Almeida, TSS Assistente 

Principal; 

1º Vogal Efectivo: Cristina Galrito Ferro, TSS  Assistente 

2º Vogal Efectivo: Sílvia Edgar Aurélio Lampreia Guerreiro, TSS  Assistente 

1º Vogal Suplente: Ana Sofia Lopes Moleiro, TSS  Assistente 

2º Vogal Suplente: Célia da Glória Rodrigues, TSS  Assistente 

 

7. Métodos de Seleção: 

1.1  1ª Fase – Avaliação Curricular 

1.2  2ª Fase - Entrevista Profissional 

 

2. A classificação final (CF) é expressa pela aplicação na seguinte formula, com apuramento 

numa escala contínua de 0 a 100 valores: 

CF= AC+ES 

AC- Avaliação Curricular (cotação máxima de 60 valores) 

ES- Entrevista de Selecção (cotação máxima de 40 valores) 

 

Os critérios de avaliação e respectiva valorização estão disponíveis para consulta no 

Departamento dos Recursos Humanos 

 

8. Divulgação de Resultados: As listagens dos candidatos admitidos às duas fases de aplicação 

dos métodos de selecção, serão divulgadas na página eletrónica da ULSBA e afixados no 

placard informativo do Departamento de Recursos Humanos. 

 

O Diretor dos Recursos Humanos 

Vitor Paixão 

Beja, 20 de janeiro de 2017 


