
  

 

 

 

 

Recrutamento de Profissionais para integração na Equipa Comunitária de Saúde Mental 

da Infância e Adolescência (ECSM-IA) 

AVISO 

Por Deliberação do Conselho de Administração de 13/07/2022, da Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo E.P.E., procede-se à abertura de um processo de recrutamento simplificado para 

a contratação, em regime de contrato Individual de trabalho sem termo, de profissionais para 

integração na equipa comunitária de saúde mental da infância e adolescência (ECSM-IA), no 

âmbito do Despacho nº 2753/2020 de 28 de fevereiro e Despacho nº 8455/2022, de 1 de julho, 

nas seguintes áreas: 

 

Ref.ª A: Técnico Superior - Psicólogo(a) Clínico(a) (duas vagas) 

Ref.ª B: Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) – Profissão de 

Terapeuta Ocupacional (uma vaga) 

Ref.ª C: Técnico Superior de Serviço Social (uma vaga) 

 

Local de Trabalho: Equipa comunitária de saúde mental da infância e da adolescência, integrada 

no Departamento de Saúde Mental 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: Técnico Superior - Psicólogo(a) Clínico(a) (2 vagas);  

Retribuição base: 1.215,93 €  

 

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 infância e adolescência; 

 Experiência em atividades de investigação; 

 Disponibilidade imediata. 

 

Ref.ª B: Terapeuta Ocupacional (1 vaga) 

Retribuição base: 1.215,93 € 

 

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 infância e adolescência; 

 Experiência em atividades de investigação; 

 Disponibilidade imediata. 

 

Ref.ª C: Técnico Superior – Serviço Social(a) (1 vaga) 

Retribuição base: 1.215,93 € 

 

Licenciatura em Serviço Social; 

São condições preferenciais, cumulativamente: 

 Trabalho ou estágios em Serviços Locais de Saúde Mental, nas suas diferentes valências; 

 Formação na área para a qual é aberto o procedimento; 



 Experiência de trabalho em equipa multidisciplinar; 

 Experiência em atividades formativas e de apoio psicossocial; 

 Experiência em infância e adolescência; 

 Experiência em atividades de investigação; 

 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: 

 

Ref.ª A: Técnico Superior - Psicólogo(a) Clínico(a)  

Dra. Isabel Santos, Assistente Graduada Sénior, da especialidade de pedopsiquiatria, 

Coordenadora da Unidade Funcional de Pedopsiquiatria do Departamento de Saúde Mental da 

ULSBA, EPE, na qualidade de presidente; 

 

Dra. Guida Ascensão, Técnica Superior de Saúde – Área de Psicologia Clinica, Coordenadora 

da Unidade Funcional de Psicologia do Departamento de Saúde Mental da ULSBA, EPE, na 

qualidade de primeira vogal. 

 

Dr. Vitor Barrocas Paixão, Técnico Superior, Diretor de Serviços do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos da ULSBA, EPE, na qualidade de segundo vogal. 

 

Ref.ª B: Terapeuta Ocupacional (1 vaga) 

Dra. Isabel Santos, Assistente Graduada Sénior, da especialidade de pedopsiquiatria, 

Coordenadora da Unidade Funcional de Pedopsiquiatria do Departamento de Saúde Mental da 

ULSBA, EPE, na qualidade de presidente; 

 



Dra Ana Catarina de Brito Grazina, TSDT, profissão de terapeuta ocupacional do Serviço de 

Psiquiatria do Departamento de Saúde Mental da ULSBA, EPE, na qualidade de primeira vogal 

 

Dr. Vitor Barrocas Paixão, Técnico Superior, Diretor de Serviços do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos da ULSBA, EPE, na qualidade de segundo vogal. 

 

 

Ref.ª C: Técnico Superior – Serviço Social(a) 

Dra. Isabel Santos, Assistente Graduada Sénior, da especialidade de pedopsiquiatria, 

Coordenadora da Unidade Funcional de Pedopsiquiatria, do Departamento de saúde Mental da 

ULSBA, EPE, na qualidade de presidente; 

 

Dra. Ana Cristina Nobre, Técnica Superior de Serviço Social, Coordenadora do Serviço Social 

da ULSBA, EPE, na qualidade de primeira vogal. 

 

Dr. Vitor Barrocas Paixão, Técnico Superior, Diretor de Serviços do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos da ULSBA, EPE, na qualidade de segundo vogal. 

 

Formalização de candidaturas 

Devem ser anexados ao requerimento 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. 

O requerimento de candidatura encontra-se disponível na página eletrónica da ULSBA, em 

https://www.ulsba.min-saude.pt/2020/07/10/concursos/ 

Os interessados deverão enviar, nos próximos cinco (5) dias úteis, a candidatura (incluindo o 

Formulário de Candidatura) para o endereço eletrónico rhcandidaturas@ulsba.min-saude.pt; o 

assunto da mensagem deverá ser “Procedimento Concursal Simplificado e a respetiva referência 

a que se candidatam”. 

 

Beja, 15 de julho de 2022 

 

O Diretor dos Recursos Humanos 

 

Vitor Barrocas Paixão  
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