
 

  

 

 

 

 

 

 

Processo de Recrutamento de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica na 

Área de Higiene Oral  
 

Na sequência de deliberação do Conselho de Administração de 04/03/2020 a Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, EPE procede à abertura de procedimento concursal para reserva de 
recrutamento e seleção para contratação de Técnicos Superiores de Diagnóstico Terapêutica da 
Área de Higiene Oral, em regime de Contrato Individual de Trabalho, no âmbito do código do 
trabalho (Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro), pelo que faz público que aceita candidaturas no 
período de 10 (dez) dias uteis a partir da data da publicitação.  
 
A reserva de recrutamento a constituir destina-se a eventuais contratações para suprir 
necessidades que se venham a verificar na ULSBA E.P.E. no período máximo de 18 meses 
(dezoito) meses a contar da data de homologação da lista de classificação final. 
 
Oferece-se: 
- Contrato de trabalho a termo Certo/Incerto/Indeterminado*; 
- Horário de Trabalho: 35 horas semanais; 
- Remuneração: 1.201,48€; 
 
*A celebração dos contratos individuais de trabalho encontram-se dependentes da obtenção da 
correspondente autorização da Tutela. 
 
Exige-se: 
- Licenciatura em Higiene Oral, 
- Cédula profissional; 
- Disponibilidade para desempenhar funções em qualquer unidade funcional da ULSBA. 
 
Métodos de Seleção: 
- 1º Método: Avaliação curricular (aplicável a todos os candidatos admitidos, do qual resultará 
uma lista ordenada de forma decrescente de classificação); 
- 2º Método: Entrevista profissional de seleção a todos os candidatos.  
 
Serão excluídos todos os candidatos com nota final total inferior a 9,5 valores. 
 
Os critérios de cada Método de seleção são definidos, pelo júri, na ata nº 1.  
 
Júri: 
Presidente: Delmira Gertrudes Simões Regra, TSDT na área de Higiene Oral na ULSBA. 

1º Vogal Efetiva: Ana do Céu Martins Cristóvão Bastos, TSDT na área de Higiene Oral na ULSBA. 

2º Vogal Efetiva: Maria de Jesus Capela e Capela, TSDT área de Higiene Oral na ULSBA. 

1º Vogal Suplente: Sílvia Leandra Zambujo Caeiro, TSDT na área de Higiene Oral no HES Évora. 

2º Vogal Suplente: Liliana Patricia Luís Azinheira, TSDT na área de Higiene Oral no HES Évora. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Formalização das candidaturas: 

As Candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento para o efeito dirigido a Exma. 

Sr.ª Presidente do Conselho de Administração, devendo ser entregues no serviço de expediente 

diretamente, ou em correio com aviso de receção, para o serviço de expediente na Rua Dr. 

António Fernando Covas Lima, 7801-849 Beja, ou ainda para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: recursoshumanos@ulsba.min-saude.pt, devendo apresentar os seguintes 

documentos: 

1- Três exemplares do curriculum Vitae (datado rubricado e assinado, modelo europeu, com 
indicação obrigatória de nº de cartão de cidadão/B.I e respetiva data de validade, Nif e endereço 
eletrónico); 
2- Fotocopia dos certificados de habilitações académicas (licenciatura especifica da área e 
formação pós- graduada, desde que na área profissional especifica ou em área relevante para o 
desempenho das funções em causa); 
3- Fotocópia da Cédula Profissional; 
4- Fotocopias de ações de formação frequentadas, desde que na área de em causa ou em área 
relevante para o desempenho de funções; 
5- Fotocópias de declarações comprovativas de experiencia profissional relevante para o 
exercício das funções em causa. 
 
Fatores de Exclusão: 
Candidaturas formalizadas que não observem o disposto no presente aviso, designadamente: 
apresentação de candidatura fora de prazo, entrega de candidatura por outra via que não as 
vias indicadas, não entrega de documentação exigida ou omissão de dados solicitados, não 
comparência ao 2º Método de Seleção. 
 
Serão automaticamente excluídos todos os candidatos com nota final total inferior a 9,5 valores; 
 
Divulgação de Resultados:  
-As listagens dos candidatos admitidos às duas fases de aplicação dos métodos de seleção serão 
divulgadas na página eletrónica da ULSBA e afixados no placard informativo do Departamento 
de Recursos Humanos.  
- Todas as notificações aos candidatos serão efetuadas para a conta de correio eletrónico 
facultada aquando da candidatura. 
 
Obs: 
Só serão consideradas para avaliação curricular as informações constantes no Curriculum Vitae 
que estejam devidamente acompanhadas de fotocópia do documento comprovativo 
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O Diretor do Serviço de Recursos Humanos. 

 

Vitor Paixão 

 


