
 

 

RECRUTAMENTO EXTERNO 
Ref.ª – Proc. nº 006/2019 
Data da publicação: 19.06.2019 

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE, pretende contratar um Técnico 
Superior de Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica da carreira de Técnico Superior das Áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica (M/F), para integrar o Serviço de Anatomia Patológica, em regime de Contrato 
Individual de Trabalho Sem Termo, em regime de 35 horas semanais, a que corresponde a remuneração 
base em vigor para a função pública. 
1.Descrição da Função:  
- Desenvolvimento de procedimentos próprios das funções de Técnico Superior de Anatomia Patológica, 
Citológica e Tanatológica, designadamente nas áreas de Histopatologia e Imuno-histoquímica, incluindo 
apoio ao registo macroscópico; 
- Processamento laboratorial de amostras clínicas para biobanco, incluindo biopsias líquidas 
- Técnicas laboratoriais de preparação para análise molecular, incluindo extração de ácidos nucleicos e 
outras biomoléculas 
2.Requisitos gerais de admissão (motivo de exclusão):  
- Licenciatura em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica com média final igual ou superior a 15 
valores 
Experiência mínima de 24 meses no processamento de amostras biológicas para extração de ácidos 
nucleicos 
3.Requisitos específicos: 
- Experiência em processamento laboratorial de amostras líquidas 
- Experiência profissional comprovada em técnicas laboratoriais de preparação para análise molecular 
- Experiência na utilização de aplicações informáticas da área laboratorial 
4. Formalização de candidaturas – As candidaturas, sob pena de exclusão, devem ser enviadas 
exclusivamente por correio eletrónico, para o endereço recrutamento@ipoporto.min-saude.pt, com 
indicação da referência do processo, no prazo de dez (10) dias úteis (não contando o dia de publicação do 
anúncio do recrutamento), não podendo ultrapassar os 7 MB por cada e-mail. 
5. Documentação exigida para admissão, sob pena de exclusão: 

5.1. Para efeitos de avaliação curricular, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: 
5.1.1. Carta de apresentação onde seja indicado o processo ao qual se candidata; 
5.1.2. Curriculum Vitae em modelo Europass; 
5.1.3. Certificado de licenciatura em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, onde conste 
a nota final do curso; 
5.1.4. Cédula profissional definitiva e atualizada ou comprovativo validado pela ACSS; 
5.1.5. Documento (s) comprovativo (s) do tempo de exercício profissional de funções de TSDT- 
Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica; 
5.1.6. Outros certificados académicos. 

5.2. O júri poderá solicitar os documentos que considere necessários para a aplicação da fórmula de 
Avaliação Curricular. 

6. Critérios de exclusão – Candidatura onde não constem os documentos de apresentação obrigatória; 
não cumpre os requisitos gerais de admissão e a não comparência na entrevista profissional de seleção. 

7. Métodos de Seleção – Os métodos de seleção a aplicar serão a avaliação curricular e a entrevista 
profissional de seleção. 

7.1. A classificação final (CF) dos candidatos será expressa na escala de 0-20 valores, com 
arredondamento até à décima, resultante da aplicação fórmula mencionada na ata nº1; 
7.2. Os candidatos serão listados por ordem decrescente da Avaliação Curricular (AC); 
7.3. Na escala de 0 a 20 valores consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 10 valores na Avaliação Curricular (AC); 
7.4. Destes serão selecionados para Entrevista Profissional de Seleção (EPS), os 10 candidatos 
melhor classificados; 
7.5.  A lista de classificação final (CF) dos candidatos admitidos e excluídos é expressa na escala de 
0 a 20 valores, com arredondamento até à décima. 



 

 
8. Composição do Júri: 

Presidente – Maria do Amparo Diegues da Silva, TSDT – Anatomia Patológica, Citológica e 
Tanatológica; 
1º Vogal efetivo – Ana Paula Marques da Siva Lopes Ambrósio, TSDT – Anatomia Patológica, 
Citológica e Tanatológica; 
2º Vogal efetivo – Fernanda Maria Ferreira da Silva, TSDT – Anatomia Patológica, Citológica e 
Tanatológica; 
1º Vogal suplente – Ana da Conceição Saraiva Sousa Tavares, TSDT – Anatomia Patológica, 
Citológica e Tanatológica; 
2º Vogal suplente – Verónica Martins Ferreira, TSDT  – Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica. 
 

Os critérios de valorização, ponderação constam da ata nº 1 que pode ser consultada, a pedido, por 
qualquer dos candidatos.  
 
Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito do presente Procedimento Concursal, serão 
tratados de forma lícita e limitada à finalidade para a qual foram recolhidos. Serão conservados pelo tempo 
exclusivamente necessário à conclusão do Procedimento Concursal, sendo eliminados no momento em 
que o mesmo termine, exceto quando sejam necessários para a prossecução de atributo legal. 
Os candidatos serão notificados sobre a receção da candidatura. Caso tal não se verifique deverão 
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 
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