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 ANÚNCIO (Refª 36/TSS/2016) 

TÉCNICA SUPERIOR DE SAÚDE - PSICÓLOGA (m/f) 

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E  

(Amadora) 

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. pretende recrutar Técnica Superior 
de Saúde, área Psicologia, serviço de Psiquiatria, para efeitos de preenchimento de vaga em 
regime de contrato de trabalho. 

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

a) Habilitações: 

 Licenciatura em Psicologia - área clínica (pré-bolonha) ou Mestrado Integrado em 

Psicologia Clínica 

b) Conhecimentos específicos:  

 Conhecimentos e experiencia na avaliação de factores de risco e de factores 

protectores, em famílias, crianças e jovens em que existe psicopatologia parental; 

 Conhecimentos e experiência em programas de intervenção familiar-Child Talk em 

famílias com psicopatologia parental; 

 Conhecimento e experiencia de intervenção em programas de prevenção de saúde 

mental com famílias com psicopatologia parental; 

 Formação em programas de intervenção familiar-Family Talk em famílias com 

psicopatologia parental; 

 Formação em programas de intervenção preventiva de grupo-Play and Talk Support 

Groups, com crianças e jovens de famílias com psicopatologia parental; 

 Formação em avaliações projectivas. 

c) Experiência Profissional 

 Experiencia profissional comprovada, mínima de 1 ano, em equipa comunitária, em 

Serviço de Psiquiatria de Adultos, em Hospital Geral; 
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 Experiencia profissional comprovada, mínima de 3 anos, em consulta de doenças de 

comportamento alimentar, com adolescentes e jovens adultos, em Hospital Geral; 

 

 Experiencia profissional comprovada, mínima de 1 ano, em gestão e formação e 

implementação de programas de promoção da saúde mental, com crianças e jovens, 

filhos de pessoas com doença psiquiátrica; 

d) Perfil: 

 Autonomia e dinamismo;  

 Excelente capacidade de relacionamento interpessoal e multidisciplinar;  

 Proatividade e elevado espírito de iniciativa;  

 Boas competências de planeamento e organização. 

 

e) Formalização das candidaturas:  

Os interessados devem formalizar as candidaturas, obrigatoriamente através de envio de 
currículo (modelo europeu), para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE, para 
o mail recrutamento_tss@hff.min-saude.pt com referência ao número do 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; 

 

f)  Não são consideradas elegíveis as candidaturas de profissionais integrados na carreira 
de Técnico Superior de Saúde ( área Psicologia), do HFF, EPE em regime de contrato 
individual de trabalho sem termo. 

O período de recepção de currículos decorre durante 5 dias, entre os dias 12 a 16 de 
Dezembro de 2016. 
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