
 

RECRUTAMENTO EXTERNO 

 Ref.ª Proc. 003/2022 

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil E.P.E., pretende contratar, em 
regime de CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO SEM TERMO, um Técnico Superior das áreas 
de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) – Audiologia (M/F), para o Serviço de Medicina do 
Trabalho, em regime de 35 horas semanais, com a correspondente remuneração base mensal 
em vigor para a carreira e categoria respetivas. 

1. Requisitos de candidatura: Licenciatura em Audiologia. 
 

1.1 São requisitos gerais de admissão ao processo de recrutamento: 

• Deter as habilitações profissionais legalmente exigidas para o exercício das funções a que se 
candidata; 

• Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função; 

• Não estar inibido ou interdito para o exercício das funções a que se candidata. 
 

1.2 São requisitos específicos e obrigatórios de admissão ao processo de recrutamento (sob 

pena de exclusão): 

• Titularidade da Licenciatura em Audiologia; 

• Cédula profissional válida na profissão a que respeita o posto de trabalho a ocupar, emitida 
pela entidade competente do Ministério da Saúde. 

 
2. Descrição de funções – As inerentes ao conteúdo funcional da categoria de TSDT, com o perfil 

funcional e deveres funcionais, respetivamente descritos nos artigos 4º e 5º do DL 110/2017, de 
31 de agosto, e necessárias adaptações presentes no Boletim do Trabalho e do Emprego (BTE), 
nº 23, de 22 de junho, pela Portaria nº 154/2020, de 23 de junho e Decreto-Lei nº 25/2019 de 11 
de fevereiro. 
 

3. 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, com 
indicação da referência do processo, e no prazo de 10 (dez) dias úteis (não contando o dia de 
publicação do anúncio de recrutamento), não podendo ultrapassar os 7MB por cada e-mail. 
 

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

• Um exemplar do currículo profissional detalhado e em língua portuguesa, datado e assinado, 
elaborado em modelo europeu; O curriculum vitae deve obrigatoriamente conter a 
declaração, sob compromisso de honra, da veracidade dos factos nele constantes; 

• Documento comprovativo da posse de cédula profissional válida na profissão a que respeita 
o posto de trabalho; 

• Certificado de Licenciatura em Audiologia, com indicação da nota de final de curso; 

• Declaração oficial da(s) entidade(s) empregadora(s) do tempo de exercício profissional que 
comprove a experiência profissional, com indicação do período de exercício de funções e 
com referência à respetiva valência; 

• Formulário de candidatura e formulário de consentimento informado, devidamente 
preenchidos, que se encontram disponíveis no site do Instituto, junto do anúncio. 

Nos termos do disposto no nº 2 do artigo 21º da Portaria nº154/2020 de 23 de junho, o júri 
poderá ainda exigir dos candidatos a apresentação dos documentos comprovativos de factos por eles 
referidos no curriculum vitae que possam relevar para a apreciação do seu mérito e se encontrem 
deficientemente comprovados.  

 
 
 
 



 

5. Métodos de Seleção: Avaliação curricular: 100%;  
Os critérios de valoração, que constam da ata nº1 e podem ser consultados, a pedido, por 
qualquer interessado, serão avaliados em função de menção expressa e inequívoca do critério 
em causa por parte do candidato no Curriculum vitae, enviado em sede de candidatura. 
 

6. Critérios de exclusão:  

• Candidatos que apresentem candidatura e/ou documentos obrigatórios fora dos prazos 
estipulados; 

• A não apresentação dos documentos considerados obrigatórios (ponto 4); 

• As falsas ou incorretas informações com apresentação de falsos documentos, o que 
determina a participação à entidade competente para efeitos de procedimento penal; 

• Candidaturas enviadas sob outro meio que não o referido no ponto 3. 
 

7. Proteção de dados pessoais: 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 armazenados e conservados pelo temo estritamente necessário de 
acordo com a finalidade e nos termos legalmente previstos. É destruída a documentação 
apresentada pelos candidatos excluídos, quando a sua restituição não seja solicitada no prazo 
máximo de um ano após a cessação do respetivo procedimento concursal. 
 

8. Composição do júri: 

Presidente – Lara Marlene Fernandes Quintela, TSDT Especialista de Audiologia da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos E.P.E. 

Vogais efetivos: Raquel Simões Fernandes Jorge Mendes, TSDT de Audiologia do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, E.P.E. e, Ana Luísa Dias Moura, TSDT de Audiologia do Centro Hospitalar 
Universitário são João, E.P.E. 

Vogais suplentes: Celso Cruz Martins, TSDT Especialista de Audiologia do Centro Hospitalar do Porto 
E.P.E. e, Miguel Ângelo Sousa Coelho Amorim, TSDT de Audiologia do Centro Hospitalar do Médio Ave, 
E.P.E. 

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos. 

 

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. 

 

 
 
 
 


