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Processo de Recrutamento e Seleção para Admissão de um(a) Técnico(a) Superior 

 

 

Encontra-se aberto um processo de recrutamento e seleção, com vista à admissão de um(a) Técnico(a) 

Superior em regime de contrato individual de trabalho a Termo Resolutivo Certo, para o Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto (ISPUP). 

 

 

Remuneração e Duração do Contrato:  

O período normal de trabalho semanal é de quarenta horas. A remuneração será a acertar conforme os 

valores aplicáveis aos Técnicos Superiores e constantes da Tabela Remuneratória do Regulamento de 

Contratos de Trabalho de Pessoal Não Docente e Não Investigador da Universidade do Porto, despacho 

(extrato) n.º 3437/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 44, de 4 de março, acrescida do 

subsídio de refeição. 

 

 

Requisitos de Admissão: 

Poderão candidatar-se todos os indivíduos maiores, possuidores dos seguintes requisitos mínimos, 

comprovados documentalmente: 

a) Habilitações académicas – Licenciatura1 na área das ciências sociais ou ciências humanas ou ciências 

empresariais; 

b) Experiência profissional em atividades relacionadas com a Gestão de Recursos Humanos. 

 

Condições de preferência: 

a) Formação académica na área da Gestão de Recursos Humanos; 

b) Bons conhecimentos da Língua Inglesa, falada e escrita; 

c) Disponibilidade imediata a indicar obrigatoriamente na Carta de Motivação. 

 

Funções a exercer: 

a) Apoiar a Direção; 

b) Participar na definição da estratégia de recursos humanos do ISPUP e assegurar a respetiva 

implementação; 

c) Gerir de forma integrada o mapa de pessoal do ISPUP e garantir a disponibilização de informação 

quando solicitado; 

d) Apoiar o recrutamento e seleção de colaboradores, gerir os procedimentos concursais e de 

contratação, bem como a integração dos recursos humanos; 

e) Garantir e prestar apoio técnico no âmbito da gestão da avaliação do desempenho dos 

colaboradores; 

f) Qualquer outra tarefa afim ou funcionalmente ligada que lhe seja atribuída. 

 

                                                           
1Caso o grau tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, terá de ser reconhecido por instituição de ensino superior 

portuguesa, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico de reconhecimento de graus 
académicos e diplomas de Ensino Superior, atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, devendo quaisquer formalidades aí 
estabelecidas estar cumpridas até à data limite de candidatura. 
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Forma de apresentação da candidatura: 

A candidatura deverá ser formalizada através do endereço eletrónico: candidaturas@ispup.up.pt , com a 

ref.ª “1 Técnico(a) Superior | ISPUP”, até ao próximo dia 27 de maio de 2022, acompanhadas da seguinte 

documentação2, de apresentação obrigatória: 

a) Curriculum Vitae em língua portuguesa; 

a) Carta de motivação, com manifestação expressa de consentimento para que o endereço de email 

utilizado para apresentação de candidatura possa ser utilizado para os efeitos de notificações no 

âmbito do presente processo; 

b) Cópia do(s) certificado(s) de habilitações académicas; 

c) Comprovativo(s) de experiência profissional (certificados de trabalho, declarações de entidades 

patronais anteriores, contratos de trabalho, etc.); 

d) Quaisquer documentos que os(as) candidatos(as) entendam ser relevantes para apreciação do seu 

mérito. 

 

A não apresentação dos documentos solicitados, implica a exclusão do processo de seleção. 

 

Prazo de candidatura: 27 de maio de 2022 

 

 

Métodos de seleção: 

A seleção será feita por avaliação curricular (AC) e, caso a Comissão de Seleção entenda necessário, 

entrevista profissional (EP). A AC incidirá sobre os requisitos e as condições de preferência, numa escala de 

0 a 20 pontos. Serão convocados(as) para a EP os(as) candidatos(as), que obtiverem classificação igual ou 

superior a 10 pontos na AC, seriados(as) nos três primeiros lugares. A classificação final será obtida através 

da seguinte fórmula: 0,7 x AC + 0,3 x EP.  

 

 

Composição do Júri de Seleção: 

Presidente – Prof. Doutor Henrique Barros 

1.º Vogal efetivo – Prof. Doutor João Niza Ribeiro 

2.º Vogal efetivo – Prof. Doutor Nuno Lunet 

3º Vogal efetivo – Prof.ª Doutora Patrícia Padrão 

 

 

Notificação dos resultados:  

O resultado final da avaliação será enviado individualmente a todos(as) os(as) candidatos(as) através de 

correio eletrónico de acordo com o RDPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados. Os resultados finais 

da avaliação serão divulgados através do envio da(s) ata(s) por mensagem de correio eletrónico para o 

endereço indicado pelos/as candidatos/as no Curriculum Vitae submetido. Os candidatos têm um prazo de 

10 dias úteis, a contar do dia imediato ao da notificação, para se pronunciarem, querendo, em sede de 

audiência prévia.  

                                                           
2Solicita-se que os comprovativos sejam anexados diretamente à mensagem de candidatura, sem recurso a links para plataformas/drives externas. 

De forma a garantir a leitura de todos os documentos o formato preferencial de gravação é o Portable Drive Format (pdf). Os ficheiros deverão ser 
designados com o primeiro e último nome do/a candidato/a e não ultrapassar, no seu conjunto, 10 MB. Em alternativa, os documentos poderão ser 
agrupados e comprimidos em formato .zip. 
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O ISPUP é livre de preencher o lugar ou não, podendo suspender ou dar por terminado o processo a todo o 

momento, bastando para tal informar todos os candidatos.  

 

Política de não discriminação e de igualdade de acesso:  

O ISPUP promove ativamente uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum 

candidato/a pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito ou 

isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, 

estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património 

genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou 

raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.  

 

Política de privacidade e proteção de dados:  

O ISPUP está empenhado no cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais de forma a proteger 

os dados e a privacidade dos colaboradores, estudantes e parceiros. Enquanto responsável pelo tratamento, 

o ISPUP compromete-se a tratar todos os dados recolhidos no processo de candidatura de acordo com os 

trâmites definidos na legislação em matéria de proteção de dados e de acordo com o estipulado na Política 

de Privacidade 

 

 

 

Instituto de Saúde da Universidade do Porto, 18 de maio de 2022 

 

 

 

O Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, 

Professor Doutor José Henrique Dias Pinto Barros 

 


