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Faz-se público que o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., observando o princípio de igualdade 
de oportunidades, pretende constituir reserva de recrutamento para Enfermeiros (M/F), com 
vista a futuras contratações, ao abrigo do código do trabalho, para desempenhar funções 
inerentes ao conteúdo funcional da categoria de enfermeiro, nesta instituição. 
Regime de Trabalho: 40 horas semanais em regime de turnos. 
Remuneração mensal: 1201,48 euros. 
Prazo de Candidatura: três (3) dias uteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do 
presente aviso. 
Formalização das Candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas pessoalmente no 
Serviço de Expediente do CHS, no horário de funcionamento ou enviadas por correio registado, 
(contando neste caso a data de registo dos CTT), para: Bolsa de Recrutamento de Enfermeiros, 
Apartado 140, Rua Camilo Castelo Branco, 2910-446 Setúbal. 
Nas candidaturas devem constar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 
• Formulário de candidatura (disponível no site do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE) datado e 
assinado; 
• Curriculum Vitae em “modelo europeu”, rubricado na primeira e segunda página, datado e 
assinado na última página, com o máximo de 3 páginas (devem constar, em anexo, cópias dos 
documentos mencionados no curriculum. Os anexos não entram na contabilização do número 
de páginas); 
• Fotocópia legível, frente e verso, da Cédula Profissional da Ordem dos Enfermeiros com a 
vinheta de 2017; 
• Fotocópia do documento comprovativo do Curso de Licenciatura em Enfermagem, 
constando a classificação final. 
Critérios de Exclusão: Serão excluídos os candidatos que não apresentem todos os 
documentos nas condições supracitadas; não cumpram os prazos estabelecidos; prestem 
falsas declarações. 
As candidaturas espontâneas e as enviadas por e-mail não serão consideradas. 
 
Método de Seleção: Avaliação curricular, com base nos seguintes critérios Curso de 
Licenciatura em Enfermagem (CLE); Experiência Profissional em Enfermagem (EPE) e Atividade 
Formativa relevante no âmbito de Enfermagem (AF), conforme fórmula estabelecida em ata.--- 
Constituição do Júri: 
 Presidente do Júri – Enfª. Coordenadora Idália Carminda Simão Valério 
1º Vogal Efetivo – Enfª. Coordenadora Cláudia Sofia Sebastião Estêvão 
2º Vogal Efetivo – Enfª. Coordenadora Ilda Maria Carvalho Roque de Sousa 
1º Vogal Suplente – Enfª. Coordenadora Ana Cristina Raposo Jacinto  
2º Vogal Suplente – Enfª. Coordenadora Filomena Maria da Conceição Nascimento Ferreira 
Prazo de validade da Bolsa de Recrutamento: 1 ano, a contar da data de homologação da lista 
de classificação final. 
 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
Dr. Manuel Francisco Roque Santos 


