
 

RECRUTAMENTO EXTERNO 

Processo nº 015/2018 RE 
Data da publicação: 16.10.2018 

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE, pretende contratar em regime de 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO (90 dias de período experimental) um (1) 

Assistente Técnico (M/F), para o Secretariado do Conselho de Administração, em regime de 35 horas semanais, a 

que corresponde uma remuneração base de 683,13 €, de acordo com as tabelas em vigor para a função pública. 

 

1. Descrição da Função: 

• Redação, pesquisa, tradução e edição, em português e inglês de documentos, artigos, relatórios, apresentações e 

outros produtos relacionados com a atividade científica; 

• Comunicar com parceiros estrangeiros em inglês; 

• Preparação e elaboração de apresentações para reuniões; 

• Tarefas administrativas de secretariado e de apoio à gestão. 

 

2. Requisitos de admissão:  

• Elevado grau de compreensão de termos técnicos da área científica da saúde, em português e inglês; 

• Fluência em Inglês (escrita e oral); 

• Domínio do Microsoft Windows na ótica do utilizador; 

• Habilitações académicas: 12.º ano de escolaridade ou superior. 

 

3. Requisitos preferenciais:  

• Experiência anterior em funções semelhantes. 

 

4. Documentos a apresentar (sob pena de exclusão):  

Carta de Apresentação, Curriculum Vitae, Cópia Certificados de Habilitações, Cartão de Cidadão, Outros comprovativos das 

aptidões que constem no CV, tais como certificados/ certificações que atestem o nível de conhecimento da língua inglesa. 

 

5. Prazo e modo de apresentação de candidaturas:  

A candidatura, obrigatoriamente, tem de ser remetida, por correio eletrónico, para o endereço 

recrutamento@ipoporto.min-saude.pt no prazo de dez (3) dias úteis (não contando o dia em que é publicado). Cada e-mail 

só poderá ter, no máximo, 7 MB. 

A seleção dos candidatos terá por base a avaliação curricular e a entrevista profissional de seleção, sendo que ambas as fases terão 

caráter eliminatório (os critérios de valorização constam da primeira ata 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 através do meio abaixo indicado. Qualquer informação adicional poderá ser obtida através de contacto para o 

endereço eletrónico recrutamento@ipoporto.min-saude.pt 

 


