
 

 

AVISO 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

 

Aviso  

  

  

Anulação do procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de técnicos 

superiores, do regime geral, para os serviços de gestão e logística,  

  

Na sequência da proposta efetuada pelo júri do procedimento foi anulado o procedimento concursal 

para constituição de reserva de recrutamento de técnicos superiores, do regime geral, para os serviços 

de gestão e logística, por deliberação do Conselho de Administração, de 11 de fevereiro de 2021, com 

os seguintes fundamentos:  

  

 A Lei nº 35/2014 de 20 de Junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) estabelece que a carreira 

geral de técnico superior assume uma complexidade funcional de grau 3, exigindo a titularidade de 

licenciatura ou de grau académico superior (cfr. Artº 86º/1c) e Artº 88º/2).  

  

Neste enquadramento, a Ata n.º 1 do Procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de técnicos superiores do regime geral, para os Serviços de Gestão e Logística do CHUC 

prevê, na avaliação do fator "Habilitação Literária" do método de seleção "Avaliação curricular", a 

valorização do parâmetro "Licenciatura programa Bolonha". Todavia, os requisitos obrigatórios das 

referências A, B e D são omissos quando a esta Licenciatura.  

  

Detetando-se esta incoerência, entre requisitos obrigatórios e parâmetros valorizados na avaliação 

curricular, o júri do procedimento reuniu, em 9 de fevereiro de 2021, com o objetivo de ponderar as 

alternativas capazes de sanar este vício.  

  

Considerando que a retificação da Ata não acautelaria cabalmente os interesses de todos os 

candidatos, o júri do procedimento deliberou propor ao Conselho de Administração a anulação do 

procedimento concursal com fundamento nesta incoerência do teor da Ata nº1.  

  

A anulação deste procedimento dará lugar à abertura de novo procedimento com o mesmo âmbito.  

 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, em 16 de fevereiro de 2021. 

 

O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Carlos Gante 


