Anúncio – Refª 18/TDT/2022
Processo de recrutamento para Técnico/a Coordenador/a da área de Terapia da Fala
do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE (m/f)

Por Deliberação do Conselho de Administração, de 16 de fevereiro de 2022, encontrase aberto, pelo prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da publicação na
Intranet do HFF, o anúncio de recrutamento com vista ao preenchimento do cargo de
Técnico/a Coordenador/a, da área de Terapia da Fala, em regime de comissão de
serviço, do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE (adiante designado por HFF,
EPE).
1. Podem candidatar-se os/as Técnicos/as Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, da
área de Terapia da Fala, com antiguidade superior a 10 anos na carreira TDT/TSDT
em entidades integradas no SNS, detentores de contrato individual de trabalho sem
termo.
2. Da apresentação de candidatura devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (incluindo o número da cédula profissional, contacto
telefónico e endereço de email);
b) Referência ao número do presente Anúncio e título do recrutamento;
c) Curriculum vitae;
d) Evidência documental de cursos/ações de formação, experiência profissional ou
de outros aspetos considerados na avaliação curricular;
e) Plano de desenvolvimento no âmbito da área de Terapia da Fala no HFF, na
perspetiva do Técnico/a Coordenador/a.
3. As
candidaturas
deverão
ser
recrutamento_tdt@hff.min-saude.pt.

efetuadas

através

do

e-mail

4. Os métodos de seleção a utilizar são a avaliação curricular e a entrevista de seleção.
5. Na avaliação dos candidatos/as serão considerados os itens especificados na grelha
de avaliação, que consta em anexo ao presente anúncio.

6. A Comissão de Avaliação é composta pelos seguintes elementos:
Presidente – Sérgio Caneira (Técnico Superior Diretor do HFF),
1º Vogal – Marília Maria Vieira da Silva, Técnica Coordenador na área da Terapia da
Fala do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE
2ª Vogal - Sofia Oliveira (Técnica Superior Coordenadora, Serviço de Recursos
Humanos HFF)

7. Motivos de exclusão:
O não cumprimento do requerido nos pontos 1,2 e 3;
8. As listas de classificação dos/as candidatos/as serão publicadas na intranet do HFF,
EPE.
9. A decisão relativa à escolha do/a candidato/a será publicitada na Intranet e a sua
nomeação em Boletim Informativo.
10. Princípio do Consentimento e Confidencialidade
Os/as candidatos/as encontram-se sujeitos ao cumprimento do Termo de
Consentimento e Confidencialidade previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados, designadamente para o cumprimento do processo de avaliação da presente
Comissão de Avaliação e/ou perante eventuais pedidos de consulta do processo de
recrutamento em causa. O HFF,EPE assegurará a destruição de todos os documentos
pessoais referente ao processo de recrutamento em causa de acordo com o previsto na
legislação em vigor.
11. Política de Igualdade
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, o
HFF enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação nos processos de recrutamento.

Amadora, 19 de abril de 2022

