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ANÚNCIO (Refª30/TS/2020) 

TÉCNICO SUPERIOR (m/f)  

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. 
(Amadora) 

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. pretende recrutar um Técnico Superior para a Gestão 
de Produção, para preenchimento de vaga em regime de contrato de trabalho sem termo. 

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

a) Habilitações 

• Licenciatura em Gestão / Economia/ Matemática/ Estatistica; 

• Pós-Graduação ou Especialização em Gestão 

b) Conhecimentos específicos: 

• Conhecimentos de Business Intelligence;  

• Conhecimentos em ferramentas de Reporting/Dashboarding; 

• Conhecimentos de bases de dados;  

• Conhecimentos avançados em Excel;  

c) Experiência Profissional 

• Experiência profissional comprovada, superior a 5 anos, em unidades de saúde, designadamente 
nas áreas de Administração Hospitalar ou Gestão de Produção. 
 

2. 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 [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/ações de formação realizadas na área; 

III. Comprovativos de experiência profissional/conhecimentos específicos. 

O período de receção de candidaturas decorre durante 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do 
presente anúncio. 
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3. Método de seleção  

O método de seleção é composto por uma fase de Avaliação Curricular (AC).  

Considerando a situação de Plano de Contingência pelo COVID-19 em que se encontra o HFF,EPE, e cumprindo o 

determinado pelas autoridades de saúde nacionais, no que ao risco/prevenção de contágio diz respeito, o método de 

seleção dos candidatos irá dispensar a fase de Entrevistas de Seleção. 

Em caso de dúvidas sobre as informações constantes no Curriculum Vitae e comprovativos solicitados no anúncio de 

recrutamento, a Comissão de Avaliação poderá decidir pela realização de Entrevista, para os esclarecimentos que 

considere pertinentes. 

4. Motivos de exclusão de candidatura 

São motivos de exclusão imediata: 

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

II) A inobservância do referido no ponto 2. 

 

5. Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos  

A lista de candidatos admitidos e excluídos será publicitada na página da internet do HFF,EPE.  

 

Amadora, 20 de julho de 2020 


