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AVISO 
 
O Hospital da Horta E.P.E.R. pretende recrutar 1 enfermeiro, mediante contrato individual 
de trabalho por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho, autorizado por 
despacho de Sua Excelência, o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e 
Administração Pública, de 11.05.2021. 
 
1 – Caracterização do posto de trabalho 
Ao posto de trabalho a ocupar corresponde o conteúdo funcional descrito no artigo 9º. do 
Decreto-Lei nº. 247/2009, de 22 de setembro. 
 
2 – Local de Trabalho 
O local de trabalho é no Hospital da Horta, E.P.E.R. na Ilha do Faial. 
 
3 – Horário de Trabalho 
O período normal de trabalho é de 35 horas semanais, em regime de turnos. 
 
4 – Remuneração 
Remuneração ilíquida mensal: 1.205,08€ (mil, duzentos e cinco euros e oito cêntimos). 
 
5 – Requisitos de admissão 

a) Licenciatura em Enfermagem; 
b) Título profissional atribuído pela Ordem dos Enfermeiros, válido. 

 
6 – Prazo de apresentação de candidaturas 
Dez dias úteis contados da data de publicação do presente aviso na BEP-Açores. 
 
7 – Formalização das candidaturas 
 
7.1 – As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido à 
Presidente do Júri do Procedimento Concursal, em suporte de papel, podendo ser 
entregues diretamente nas suas instalações, na Estrada Príncipe Alberto do Mónaco, 
9900-038 Horta, no Serviço de Expediente, contra recibo, no período compreendido entre 
as 08h30 – 12h30 e 13h30 – 16h30, ou remetidas pelo correio, para a mesma morada por 
carta registada com aviso de receção. 
 
7.2 – Do requerimento devem constar os seguintes elementos: 

a) Identificação completa do candidato (nome, idade, residência, contato telefónico); 
b) Concurso a que se destina. 
 

7.3 – Sob pena de exclusão do concurso a candidatura deverá ser acompanhada dos 
seguintes elementos: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 
b) Cópia da cédula profissional válida, emitida pela Ordem dos Enfermeiros; 
c) Cópia de certificado de Licenciatura em Enfermagem, onde conste a nota 

final de curso; 
d) Declaração emitida pela entidade empregadora, devidamente atualizada e 

autenticada, na qual conste o tipo de vínculo e o tempo de serviço em anos 
e meses, se o candidato possuir experiência profissional na categoria de 
enfermeiro; 
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e) Um exemplar do curriculum vitae de acordo com o modelo europeu 
(Europass); 

f) Cópias de comprovativos de formação profissional frequentadas e/ou outros 
elementos relevantes, devendo ter em consideração que poderá ser 
solicitado o original e/ou cópia autenticada; 

g) Declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de 
dados pessoais no âmbito do procedimento concursal devidamente 
preenchida e assinada, conforme documento em anexo. 

 
7.4 – Serão excluídas do concurso candidaturas que tiverem registo de entrada no 
Serviço de Recursos Humanos do Hospital da Horta, EPER ou nos CTT fora do prazo para 
a sua apresentação.  
 
7.5 – Não serão aceites candidaturas por correio eletrónico. 
 
8 – Método de seleção 
 
8.1 – O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular. 
 
8.2 – A classificação final será arredondada às centésimas. 
 
9 – Notificações 
 
9.1 – Os candidatos excluídos são notificados através de aviso publicado na BEP-Açores, 
para a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
9.2 – Os candidatos aprovados e excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 
seleção são notificados através de aviso publicado na BEP – Açores, para a realização da 
audiência dos interessados relativa à lista unitária de ordenação final, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. 
 
10 – Prazo de validade 
O procedimento é valido durante 12 meses após homologação da lista de classificação 
final, caducando após essa data. 
 
11 — Composição do Júri: 
 
Presidente: Maria da Ajuda Neves, Enfermeira Chefe do Quadro Regional de Ilha do Faial, 
afeta ao Hospital da Horta, EPER; 
 
1º Vogal Efetivo: Lúcia Maria Pereira, Enfermeira, em regime de contrato individual de 
trabalho por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho no Hospital da Horta, 
EPER, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos; 
 
2º Vogal Efetivo: Helena Isabel Ávila de Sequeira, Enfermeira, em regime de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho no 
Hospital da Horta, EPER; 
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1º Vogal Suplente: Olívia Maria Duarte da Silva, Enfermeira em regime de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho no 
Hospital da Horta, EPER; 
 
2º Vogal Suplente: Sofia Margarida Alves Antunes, Enfermeira, em regime de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho no 
Hospital da Horta, EPER. 
 
Horta, 07 de junho de 2021 – O Presidente do Conselho de Administração – João Luís da 
Rosa Morais 
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Declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados pessoais 

no âmbito de procedimento concursal  

 

Declaro na qualidade de candidato ao presente concurso e para os efeitos previstos no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante RGPD) Regulamento n.º 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 prestar, por este meio, o meu 

CONSENTIMENTO para o tratamento dos dados e documentos pessoais que tenha direta ou 

indiretamente informado, fornecido ou cedido no âmbito do presente concurso ao Hospital da 

Horta, EPER (doravante HH, EPER), Pessoa Coletiva n.º 512103070, com sede na Estrada Príncipe 

Alberto do Mónaco - Angústias, 9900-038 Horta, sob compromisso desta entidade manter a 

confidencialidade dos meus dados e a identidade das pessoas responsáveis pelo tratamento e 

recolha dos meus dados e cumprimento da demais legislação. 

Declaro ainda permitir sem prejuízo do atrás disposto, a disponibilidade, articulação e o 

intercâmbio dos dados pessoais fornecidos ou informados com entidades ou pessoas terceiras, 

desde que a divulgação dos dados tenha por finalidade a atividade da Instituição e o processo 

concursal acima identificado, salvo se por escrito desistir da minha candidatura, ou ainda se por 

motivo de força maior, deixarem de estar reunidas as condições necessárias para a manutenção do 

tratamento dos dados, sendo que, neste último caso, os referidos dados pessoais poderão ser 

conservados, nos termos descritos da lei. 

Mais declaro que a presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o 

tratamento dos meus dados e documentos pessoais no âmbito do referido procedimento concursal 

aberto no HH, EPER, podendo esta entidade logo que finalizado e concluído o procedimento 

concursal inutilizar ou destruir o meu processo de candidatura e todos os documentos anexos, se 

não os reclamar ou solicitar a sua devolução por escrito. 

Declaro, para os efeitos do RGPD, ter tomado pleno conhecimento e compreendido devidamente 

os direitos e obrigações que assistem relativamente ao tratamento, segurança e confidencialidade 

dos dados pessoais e o teor completo da presente declaração. 

Declaro que sou o legítimo titular dos dados nominativos e compreendo o alcance desta 

declaração. 

 

Nome do candidato: _____________________________________________________ 

 

C.C. ___________________ válido até: ____ / ____ / ______  

 

Assinatura____________________________________ 

 _______/_______/2021 

 

Nota: Anexar o presente formulário à candidatura. 


