
 

 
 
 
 
 

 
Aviso 

 
Procedimento simplificado de seleção conducente ao recrutamento de pessoal médico das 
áreas hospitalar, medicina geral e familiar e medicina do trabalho, da carreira médica da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE. 
 
 
 
Nos termos do nº 5 do despacho nº 12347-B/2019 e no sentido de colmatar as vagas não 
preenchidas para as várias especialidades e ainda nos termos do nº 1 do artigo 28º do Decreto-
Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, faz-se publico que, por deliberação do Conselho de 
Administração de 12 de fevereiro de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso, procedimento de recrutamento simplificado, 
destinado ao preenchimento de 12 postos de trabalho para as áreas abaixo identificadas, da 
carreira médica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE. 
 
1 — Requisitos de admissão: 
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo presente aviso os médicos 
detentores do grau de especialista e/ou consultor nas especialidades identificadas por 
referência no ponto 4, que tenham concluído o respetivo internato médico.  
 
2 — Prazo de apresentação de candidaturas: 
O prazo para apresentação de candidaturas é de dez dias úteis, contados a partir da data da 
publicação do presente aviso. 
 
3 — Método de seleção: 
3.1 — O método de seleção aplicável é o da avaliação curricular (AC), nos termos do artigo 26º 
- A, da portaria nº 207/2011, de 24 de maio, na versão que lhe foi aditada pela portaria nº 
190/2017, de 9 de junho constando os parâmetros da avaliação da ata nº1, disponível para 
consulta no Serviço de Recursos Humanos. 
 

4. Referencia das áreas/especialidades a concurso: 
4.1. Referencia A- Cardiologia 1 vaga; 
4.2. Referencia B- Cirurgia Geral 1 vaga: 
4.3. Referencia C- Pneumologia 1 Vaga; 
4.4. Referencia D- Medicina Física e Reabilitação 1 vaga; 
4.5. Referencia E- Anestesiologia 1 vaga; 
4.6. Referencia F- Ginecologia/Obstetrícia 1 vaga; 
4.7. Referencia G- Neurologia 1 vaga; 
4.8. Referencia H- Oftalmologia 1 vaga; 
4.9. Referencia I- Psiquiatria 1 vaga; 
4.10. Referencia J- Medicina do Trabalho 1 vaga; 
4.11. Referencia L- Pediatria 1 vaga; 
4.12. Referência M – Medicina Geral e Familiar 1 vaga. 



 
5 — Caracterização dos postos de trabalho: 
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde o conteúdo funcional, para 
as áreas hospitalar, medicina geral e familiar e medicina do trabalho, nomeadamente previstas 
nos artigos 7.º -A, B e E, e 11º a 13º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, alterados, 
pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro. 
 

 

 

6 — Remuneração: 
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde ao nível remuneratório das posições 
remuneratórias da carreira especial médica, categoria de assistente, da tabela remuneratória 
dos trabalhadores médicos integrados na carreira especial médica, cujo valor base ilíquido 
corresponde a €2.754,48. 
 
7 — Local de trabalho. 
As funções serão exercidas em qualquer unidade funcional da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo E.P.E. 
 
8 — Prazo de validade: 
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente aviso é válido para a 
ocupação dos postos de trabalho acima enunciados, terminando com o seu preenchimento. 
 
9 — Horário de trabalho: 
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais. 
 
10 — Formalização das candidaturas: 
10.1 — As candidaturas deverão ser apresentadas e acompanhadas de requerimento para o 
efeito dirigido à Exma. Sra. Presidente do Conselho de Administração, com indicação da 
referência a que o interessado tenha interesse em se candidatar, devendo ser entregues na 
ULSBA, EPE, na Rua Dr. António Fernando Covas Lima, 7801-849 Beja no Serviço de expediente, 
ou enviadas para o seguinte endereço de correio eletrónico: recursoshumanos@ulsba.min-
saude.pt, devendo apresentar os seguintes elementos e documentos: 
 

a) Identificação do requerente (nome completo, estado civil, naturalidade, número e data do 
bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código postal, telefone e endereço de 
correio eletrónico); 
 
b) Pedido para ser admitido ao concurso;  

c) Identificação da área/especialidade através da inclusão da referência correspondente no 

ponto 4; 

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem como a sua sumária 
caracterização; 
 
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se encontra a exercer funções; 
 
f) Endereço, preferencialmente eletrónico, para onde deve ser remetido qualquer expediente 
relativo ao procedimento de recrutamento; 
 
10.2 — A candidatura deverá ainda ser acompanhada dos seguintes elementos: 
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a) Documento comprovativo do grau de especialista ou consultor na área de exercício 
profissional a que respeita o concurso, com indicação do resultado quantitativo da prova de 
avaliação final do respetivo internato médico ou obtenção do grau de consultor; 
 
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos; 
 
f) Três exemplares do curriculum vitae, elaborado em modelo europeu, com descrição sucinta 
das atividades desenvolvidas, num total máximo de 10 páginas, assinado e rubricado pelo 
interessado; 
 
13 — Composição e identificação do Júri: 

Presidente - Dra. Maria de Fatima Santos Caratão, Assistente Graduada Sénior de Cirurgia da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. 

1º Vogal efetivo - Dra. Luisa Maria Costa Elisiario, Assistente Graduada Sénior de Anestesiologia 
da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. 

2.º Vogal efetivo: Dr. Rui Eduardo Nobre de Sousa, Assistente Graduado Sénior de Ortopedia da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. 

1º Vogal Suplente- Dr. Luís Gabriel Sequeira Pereira, Assistente Graduado Sénior de Cirurgia da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. 

2º Vogal Suplente- Dra. Maria de Fátima Piedade Alvares Furtado, Assistente Graduada Sénior 
de Pediatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. 

  

 

O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 

Vitor Manuel Barrocas Paixão 

 

 

 


