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ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO (Refª22/TS/2018) 

TECNICO SUPERIOR (m/f)  

O Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. pretende recrutar Técnicos Superiores para a Direcção 
de Gestão e Tecnologias da Informação, para efeitos de preenchimento de duas vagas em regime de 
Contrato Individual de Trabalho sem Termo. 

 

1. O(a) candidato(a) deverá possuir os seguintes requisitos: 

a) Habilitações (preferência por mestrado ou pós-graduação): 

 Formação superior em: 
o Engenharia Informática, Redes e Comunicações, ou similares; 
o OU Engenharia Biomédica, Informática Médica, ou similares, 
o OU Licenciatura na área da saúde; 

 Conhecimentos da língua Inglesa (escrito e oral). 
 

b) Experiência Profissional (preferencial no setor da saúde) 

 Experiência profissional em funções de consultoria clinica, parametrização ou programação de 
Processo Clínico Eletrónico (para a função A); 

 Experiência profissional em funções interoperabilidade (para a função B) 

 Experiência profissional em funções de administração de sistemas, base de dados ou redes (para a 
função C); 
 

c) Perfil 

 Dinamismo, espírito crítico e capacidade de trabalho em equipa;  

 Sentido de responsabilidade e forte orientação para resultados;  

 Relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação;  

 Organizado, capaz de lidar com situações de pressão; 

 Orientação para o Cliente (interno e externo). 
 

d) Conhecimentos específicos preferenciais (pelo menos uma competência): 
  

Função A – Consultoria Clínica 

 Conhecimentos de Gestão de Projeto; 

 Conhecimentos de aplicações de Processo Clínico Eletrónico, preferencialmente SOARIAN® 
CLINICALS; 

 Conhecimentos de aplicações departamentais de MCDTs e standards em uso (exemplo: DICOM). 
 
Função B – Interoperabilidade 

 Linguagens de programação (.Net, JAVA, Outras); 

 Scripting de BD’s (SQL, PL-SQL); 
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 Conhecimentos de broker de integração, preferencialmente tecnologia CERNER OPENLink e/ou 
Mirth. 

 
Nas Funções A e B dá-se preferência por conhecimentos scripting de BD’s (SQL, PL-SQL) 
 
Função C – Administração de Sistemas 

 Conhecimentos de Tecnologias MS (System Center - SCCM; SCOM; WSUS); 

 Conhecimentos de sistemas virtualizados (VMWARE e Hyper-V); 

 Conhecimentos de Domain Controllers (DNS / DHCP – manutenção e evolução); 

 Conhecimentos preferências de tecnologias de rede CISCO; 

 Conhecimentos de segurança de redes (Firewall, routing; switching , Proxy); 

 Conhecimentos de Administração de Base de Dados (MS SQL Server e ORACLE); 

 Conhecimentos de Gestão de Terminal Services e infraestruturas VDI (Sunray). 
 

Na Função C dá-se preferência por formação certificada. 

2. Informações adicionais 

Serão aceites candidaturas para a Função A (Consultor Clínico), Função B (Interoperabilidade) ou Função C 
(Apoio à Administração de Sistemas). A admissão poderá ser concretizada com 2 especialistas para uma 
das funções ou 1 especialista para cada função a admitir.  
 

3. Formalização das candidaturas  

Os interessados devem formalizar as candidaturas, obrigatoriamente, através de envio de currículo 
(modelo europeu), com identificação da função pretendida, para o Hospital Professor Doutor Fernando 
Fonseca, EPE [e-mail recrutamento_ts@hff.min-saude.pt], com referência ao anúncio de recrutamento, devendo 
remeter em anexo os seguintes documentos:  

I. Fotocópia do certificado das habilitações académicas; 
II. Fotocópias de cursos/acções de formação realizadas na área; 

III. Comprovativos de experiencia profissional/conhecimentos específicos. 

4. Motivos de exclusão 

São motivos de exclusão imediata: 

I) A inobservância das habilitações referidas na aliena a) do ponto 1. 

II) A não entrega dos documentos comprovativos referidos no ponto 3. 

 

O período de recepção de currículos decorre entre os dias 21 a 30 de setembro de 2018. 
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