Recrutamento /Profissionais para integração na equipa comunitária de saúde mental
AVISO
A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. procede à abertura de um processo de
recrutamento simplificado para a contratação, em regime de contrato de trabalho sem termo,
de profissionais para integração na equipa comunitária de saúde mental para pessoa adulta
(ECSM-PA), no âmbito do Despacho nº 2753/2020 de 28 de fevereiro e Despacho nº
9655/2020 de 07 de outubro, nas seguintes áreas:
Ref.ª A: Psicólogo(a) Clínico(a) (1 vaga)
Ref.ª B: Terapeuta Ocupacional (2 vagas)
Ref.ª C: Assistente Técnico(a) (1 vaga)
Local de Trabalho: Equipa comunitária de saúde mental para pessoa adulta integrada no
Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., e que visa dar
resposta à área de abrangência da ULSBA.
Modalidade contratual: contrato individual de trabalho sem termo ao abrigo do Código do
Trabalho.
Regime de Trabalho: 35 horas semanais.

Ref.ª A: Psicólogo(a) Clínico(a) (1 vaga);
Retribuição base: 1.205,08 €
Requisitos de admissão:
Licenciatura em Psicologia;
Especialidade de Psicologia Clinica e da Saúde
São condições preferenciais, cumulativamente:
- Trabalho ou estágios em Serviços Locais de Saúde Mental, nas suas diferentes valências
- Formação em psicoterapia cognitivo-comportamental;
- Experiência de trabalho em equipa multidisciplinar;
- Experiência em atividades formativas e psicoeducação;
- Experiência em ações ao longo do ciclo de vida (infância, adolescência, adultos e população
geriátrica);
- Experiência em atividades de investigação;

- Disponibilidade imediata.

Ref.ª B: Terapeuta Ocupacional (2 vagas) Retribuição base: 1.205,08 €
Requisitos de admissão:
Licenciatura em Terapia Ocupacional
São condições preferenciais, cumulativamente:
- Trabalho ou estágios em Serviços Locais de Saúde Mental, nas suas diferentes valências, ou
entidades relacionadas com Saúde Mental;
- Experiência de trabalho em equipa multidisciplinar;
- Experiência em avaliação ocupacional/funcional de todas as áreas de vida: trabalho, vida
diária, lazer e intervenção;
- Experiência em treino de competências sociais;
- Experiência em organização de treino de atividades de vida diária;
- Experiência em atividades formativas;
- Experiência em ações ao longo do ciclo de vida (infância, adolescência, adultos e população
geriátrica);
- Experiência em atividades de investigação;
- Disponibilidade imediata.

Ref.ª C: Assistente Técnico(a) (1 vaga) Retribuição base: 693,13 €
Requisitos de admissão:
12º Ano de escolaridade
São condições preferenciais, cumulativamente:
- Experiência de trabalho em Serviços Locais de Saúde Mental ou entidades relacionadas com a
Saúde Mental
- Experiência em trabalho administrativo;
- Domínio informático na ótica do utilizador;
- Capacidade de adaptação e gestão de crise no atendimento ao público;
-Disponibilidade imediata.

Método de Seleção
Avaliação Curricular.
Os elementos relativos à avaliação curricular serão considerados nos termos da grelha de
avaliação, que faz parte integrante da ata nº 1.
Em caso de empate o júri recorrerá à entrevista profissional de seleção, cujos critérios de
ponderação e avaliação são parte integrante da ata nº 1.

Júri do Procedimento
O procedimento será constituído por uma Comissão de Avaliação, composta pelos seguintes
elementos:
Ana Matos Pires: Assistente Graduada Sénior de Psiquiatria, Diretora do Serviço de Psiquiatria
da ULSBA, EPE;
Vitor Barrocas Paixão: Técnico Superior, Diretor de Serviços do Serviço de Recursos Humanos,
da ULSBA, EPE;
Francisco António Revez Barrocas: Assistente da Carreira Técnica Superior de Saúde,
Coordenador dos Psicólogos da ULSBA, EPE;
Carla Conceição Borges Carapinha: Coordenadora Técnica do Serviço de Admissão de Doentes
da ULSBA, EPE;
Susana Cristina Costa Pestana: Terapeuta Ocupacional, Coordenadora do Curso de Licenciatura
em Terapia Ocupacional, do Instituto Politécnico de Beja (IPB).

Formalização de candidaturas
Devem ser anexados ao formulário os seguintes documentos:
1. Fotocópia do documento comprovativo de habilitações académicas e cédula profissional;
2. Curriculum Vitae, em modelo Europass, rubricado, datado e assinado (formato PDF);
3. Fotocópia dos certificados comprovativos da formação profissional referidos no CV
Os interessados deverão enviar, nos próximos 3 dias úteis, a candidatura (incluindo o
Formulário de Candidatura/Requerimento, em anexo) para o endereço eletrónico
recursoshumanos@ulsba.min-saude.pt; o assunto da mensagem deverá ser “Procedimento
Concursal Simplificado e a respetiva referência a que se candidatam”.

Beja, 30 de outubro de 2020
O Diretor dos Recursos Humanos
Vitor Paixão

