
                                                                                                                     
 
 
 

 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO  

 

CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO 

INCERTO 

 

Na sequência da deliberação do Conselho Diretivo do Centro Hospitalar Psiquiátrico 

de Lisboa, datada de 03 de fevereiro de 2021, praticada por delegação de 

competências – cfr. Despacho n.º 3301-E/2020, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 52, 2º Suplemento, de 15 de março –, torna-se público que, para os efeitos 

previstos no artigo 6.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, se 

encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da 

publicitação do presente aviso, um procedimento simplificado de seleção, tendo em 

vista a constituição de uma bolsa de reserva de recrutamento de assistentes 

operacionais, para posterior celebração de contratos de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo incerto. 

 

1. Formalização das candidaturas 

1.1 As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento de formulário, 

disponível na página eletrónica do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

(http://www.chpl.pt/) e submetidas, dentro do prazo de candidatura, exclusivamente, 

através de mensagem de correio eletrónico, para o endereço: 

rhrecrutamento.ao@chpl.min-saude.pt, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae modelo europeu; 

b) Certificado de Habilitações literárias que comprove a posse da escolaridade 

obrigatória; 

c) Cópia do(s) Certificado(s) de Formação Profissional. 

 

1.2 Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, no caso de o candidato não ter 

nacionalidade portuguesa, deverá ser igualmente junto ao processo comprovativo de 

que a sua situação em território nacional se encontra devidamente regularizada, 
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designadamente mediante fotocópia da respetiva autorização de residência, ou outro 

documento que o ateste. 

 

2. Local de trabalho 

As funções serão exercidas nas instalações das unidades orgânicas que integram o 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, sem prejuízo de medidas excecionais que, 

no âmbito da situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, venham a ser 

superiormente determinadas. 

 

3. Período de trabalho:  

O período norma de trabalho semanal é de 35 horas (trinta e cinco) horas semanais, 

prestado em regime de turnos. 

4. Remuneração: 

A remuneração mensal é de 645,07 €, correspondente ao nível 4 da tabela 

remuneratória única, aprovada em anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 

dezembro, com as atualizações decorrentes do Decreto-Lei nº 10-B/2020, de 23 de 

março. 

5. Método de seleção 

O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular. 

6. Composição e identificação do júri: 

 

→ Presidente – Caetano Luís Mendes Galhanas, Enfermeiro Gestor, do mapa de 

pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

 

→ 1º Vogal Efetivo - Cristina Isabel Martins Canastra, Enfermeira Especialista, do 

mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa., que substitui o 

presidente nas suas ausências e impedimentos. 

 

→ 2º Vogal Efetivo – Luís Augusto Costa Pinto, Encarregado Operacional, do 

mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

 

→ 1º Vogal Suplente – Alexandre Augusto Coelho Costa, Enfermeiro Especialista, 

do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

 

→ 2º Vogal Suplente - Paulo Fernando Lima Rocha, Enfermeiro Especialista, do 

mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 



                                                                                                                     
 
 
 

 

 
7. Afixação das listas de candidatos admitidos, excluídos e de ordenação final 

A lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a lista de ordenação final dos 

candidatos aprovados serão divulgadas no sítio oficial do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, in http://www.chpl.min-saude.pt/recrutamento/. 

 

8. Das candidaturas espontâneas anteriores à data da presente publicitação  

Consideram-se sem efeito todas as candidaturas espontâneas recebidas até à data da 

presente publicação. 

9. Validade da bolsa e recrutamento 

A bolsa de candidatos será válida pelo prazo que vigorarem as medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 

10. Política de igualdade:  

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 

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 descriminação. 

 

 

11 de fevereiro de 2021 


