
Apresentação de Candidaturas

Local: Correio eletrónico: recrutamento.sagd@hovar.min-saude.pt

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Hospital Dr. 
Francisco Zagalo - 
Ovar

1 Avenida Dr. Nunes da Silva 3880113 OVAR Aveiro                  
               

Ovar                    
               

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE202104/0128

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Organismo Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação: Serviço de Gestão e Admissão de Doentes.

Remuneração: 2996,21

Sumplemento Mensal: 312.14 EUR

Conteúdo Funcional:

Para além das funções de conteúdo genérico definidas no n.º 1 do artigo 8.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, o conteúdo funcional 
abrange o exercício das competências fixadas no artigo 35.º do Regulamento 
Interno do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, acessível em www.hovar.min-
saude.pt

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura

Perfil:

Podem candidatar-se a este procedimento concursal os trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 
licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de 
funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de experiência 
profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 
provimento seja exigível uma licenciatura, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular (eliminatória) e entrevista pública.

Composição do Júri:

Presidente do júri:
Luís Miguel dos Santos Ferreira, Presidente do Conselho
Diretivo do Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar.

1.º Vogal efetivo:
Maurício Loureiro Alexandre, Diretor do Departamento de Planeamento e 
Contratualização da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

2.º vogal efetivo: 
Ana Maria Escoval da Silva, Professora Associada Convidada da Escola Nacional 
de Saúde Pública.

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Aviso (extrato) n.º 6457/2021, no Diário da República, 2.ª série, n.º 67/2021, de 7 de abril; 
Jornal

1



Formalização da Candidatura: A candidatura deve ser formalizada mediante requerimento, com assinatura digital ou chave 
móvel digital, dirigido por correio eletrónico ao Presidente do Conselho Diretivo do Hospital 
Dr. Francisco Zagalo – Ovar, através do endereço eletrónico: recrutamento.sagd@hovar.min-
saude.pt, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na BEP 
– Bolsa de Emprego Público, devendo conter, obrigatoriamente e sob pena de exclusão, os 
seguintes elementos:
- Indicação, no campo “assunto” do requerimento e do e-mail, do código da oferta da BEP 
de abertura do procedimento concursal, acrescido da seguinte frase: Direção intermédia 1.º 
grau – SAGD;
- Identificação completa do candidato no requerimento (nome, data de nascimento, 
naturalidade, nacionalidade, número do Cartão do Cidadão e data da sua validade, 
residência, código postal, contacto telefónico e endereço eletrónico);
- Indicação no requerimento do nível habilitacional e da área de formação académica e 
profissional;
- Indicação no requerimento da categoria e carreira e/ou cargo que exerce, bem como do 
tempo de serviço na categoria e carreira e/ou cargo e no exercício em funções públicas;
- Indicação no requerimento de quaisquer outros elementos que o candidato considere 
passíveis de influir na apreciação do seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se 
devidamente comprovados;
- Menção no requerimento de que o candidato declara, sob compromisso de honra, serem 
verdadeiros os elementos ou factos constantes do requerimento e da candidatura;
- Declaração no requerimento de consentimento de tratamento dos dados pessoais para os 
expressos fins da tramitação do presente procedimento.

O requerimento de candidatura deve ser acompanhado, obrigatoriamente sob pena de 
exclusão, dos seguintes documentos:
- Curriculum vitae detalhado, atualizado em data posterior à abertura do presente 
procedimento, com assinatura digital ou chave móvel digital do candidato;
- Cópia digitalizada dos certificados comprovativos das habilitações literárias e da formação 
profissional;
- Cópia dos documentos comprovativos da experiência profissional, designadamente, 
declaração emitida pelo serviço da qual conste inequivocamente as funções ou atividades 
exercidas, bem como a respetiva duração;
- Cópia digitalizada de certificado de aproveitamento em um dos cursos específicos para alta 
direção na Administração Pública, como o CADAP, CAGEP, FORGEP, ou outro(s) de nível 
avançado, na área da gestão pública, dirigido(s) a licenciados;
- Cópia digitalizada de comprovativo dos requisitos previstos n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a saber: declaração emitida pelo órgão ou 
serviço onde o trabalhador exerce funções, onde conste a natureza do vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, data da sua constituição, o cargo, categoria, carreira e 
atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura.

Contacto: 256579200

Data de Publicação 2021-04-07

Data Limite: 2021-04-21

Observações Gerais: O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência 
de interessados, nos termos do n.º 13 do artigo 21.º da da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua redação atual.

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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