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RECRUTAMENTO EXTERNO 
Ref.ª – 007/2018 

Data da publicação: 14.05.2018 

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE, pretende constituir uma Bolsa 

de Reservas de Assistentes Operacionais (M/F), em regime de 40 horas semanais, a que 

corresponde uma remuneração base de 580 €, de acordo com as tabelas em vigor para a função 

pública, tendo em vista preenchimento de necessidades que vierem a ocorrer. 

1. Prazo de Validade: até doze (12) meses após homologação da lista de classificação final, caducando após 
essa data. 
 

2. Prazo de entrega das candidaturas: 3 dias úteis, não contando o dia da publicação. 
 

3. Formalização das candidaturas: 

Candidatura formalizada mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da 
Instituição, sita à Rua Dr. António Bernardino de Almeida – 4200-072 Porto, solicitando a sua admissão ao 
processo de recrutamento e seleção, dados do cartão de cidadão, conjuntamente com 1 exemplar do 

Curriculum Vitae, a entregar no Serviço de Expediente durante as horas de funcionamento (dias úteis, das 
09h00 às 17h00), ou remetido por correio registado com aviso de receção dentro do prazo estipulado no 
ponto 2. 
Para além do CV, são necessários os seguintes documentos (sob pena de exclusão): 

• Cópia do certificado de habilitações; 

• Comprovativo de exercício/experiência profissional (se aplicável); 

• Comprovativo de certificados de formação efetuada (se aplicável). 
 

4. Requisitos Obrigatórios: 

• Idade mínima 18 anos; 

• Escolaridade obrigatória; 

• Área de residência do Grande Porto; 

• Disponibilidade para trabalhar por turnos (manhãs, tardes, noites, incluindo fins de semana e 
feriados). 
 

5. Requisitos preferenciais: 

• Experiência profissional na função, desempenhada em contexto hospitalar; 

• Formação na área de Assistente Operacional/ Geriatria; 

• Comprovativo de robustez física, a entregar no máximo até ao dia da entrevista; 

• Capacidade para trabalhar em equipa; 

• Boa capacidade de comunicação; 

• Elevada motivação para trabalhar na função a que se candidata. 
 

6. Método de Seleção: 

A seleção dos candidatos terá por base a avaliação curricular e a entrevista profissional e de seleção, sendo 
que todas as fases têm caráter eliminatório. 

Os critérios e métodos de seleção constam da ata nº 1 que pode ser consultada, a pedido, por qualquer interessado. Os 
candidatos serão notificados sobre a receção da candidatura. Caso tal não se verifique deverá contactar o Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos por correio eletrónico. Qualquer informação adicional poderá ser obtida através de contacto para o endereço 
eletrónico recrutamento@ipoporto.min-saude.pt 

 


