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Aviso 

 
 

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E., irá proceder à abertura de um processo de 

reserva de recrutamento e seleção para eventual contratação de Técnico Superior de Saúde da 

Área de Farmácia, em regime de Contrato Individual de Trabalho, no âmbito do Código de 

Trabalho. 

 

1 – Enquadramento legal: Art.º 14º n.º 4 do Dec.-Lei n.º 233/2005 de 29/12, conjugado com o 

Dec.-Lei n.º 30/2011 de 02/03 e Art.º 11º e 24º do Código de Trabalho. 

 

2 – Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo de 3 dias úteis, contados a 

partir da publicação do presente aviso, com o preenchimento do requerimento de candidatura 

disponibilizado na página da internet em www.chuc.min-saude.pt e envio com os anexos por 

correio postal registado com aviso de receção, para:  

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

Recursos Humanos – Concurso Técnico Superior de Saúde da Área de Farmácia 

Avenida Bissaya Barreto 

3000-075 Coimbra 

 

3 - Local de trabalho: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  

 

4 - Horário: - 40 horas semanais; 

       

5 - Formalização das candidaturas:  

- Envio por correio postal dos seguintes anexos: 

a. Requerimento de candidatura devidamente preenchido (datado e assinado) 

b. Fotocópia do Cartão de Cidadão ou equivalente legal e Número de Identificação 

Fiscal  

c. Fotocópia do certificado das habilitações académicas (Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas) 

d. Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Farmacêuticos 

e. 3 Exemplares do curriculum vitae. 
 

6 - Método de seleção 

Avaliação Curricular 

Entrevista Profissional de Seleção 

 
7 - Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos 

A lista de candidatos admitidos e excluídos será publicitada na página da internet do CHUC 

(www.chuc.min-saude.pt). 
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O Júri pode solicitar aos candidatos os documentos que considere necessários para o processo de 

avaliação. 

 

3 de fevereiro de 2016 

 

O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 

(Carlos Gante) 


