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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, E.P.E 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO 
TÉCNICO SUPERIOR DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA - ÁREA DA TERAPIA DA FALA (M/F) 

Torna-se público que, Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalélr Universitário do 

Porto, E. P. E., de 18 de dezembro de 2019, se encontra aberto pelo prazo de 10 diéls útr.is, contéldos éJ 

partir da presente publicélção, procedimento concursai parél a constituição de Reservél de Recrutélmento 

parél o exercício de funções de Técnico (él) Superior (él) de Diagnóstico e Terapêuticél da áreél da Tcrélpiél 

da Fala (M/F), cm regime de contrato individual de trnbalho, na modalidélde de contrato de trabalho 

sem termo, ou a termo certo ou incerto, de éJCOrdo com as nccessidéldcs dos Serviços. 

1. Prazo de validade:

A Bolsél dr. Recrutamento constituída éJO élbrir,o do presente procedimento é válidél pelo período de 

dezoito {18) meses, a contar dél datél da homologação da lista dr. clélssificação finéll, cessando élpós 

essa data.

2. Enquadramento Legéll:

Conteúdo funcionéll previsto no Decreto-lei n." 110/2017, dr. 31 de agosto, conjugado com a Lei n.Q 

25/2019, de 11 dr. fevereiro.

3. Durnção semanal de trabalho:

A durélção semanéll de trabéllho é de 35 horas.

4. Vencimento:

Nos termos do Decreto-lr.i n.º 25/2019, de 11 de fevereiro de 2019, atualizélda nos termos do 

Decreto-Lei n.º 10-!3/2020, de 23 de março, com a no valor de 1.205,08( (mil duzentos e cinco euros 

e oito cêntimos).

5. Local de trabalho:

As funções serão ser exercidéls no Serviço de ORL nas diferentes Unidéldes que intep,rélm, ou venham 

éJ integrélr, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E., com sede no Lélrr,o Professor Abel 

Séllazar, 4099-001 Porto, sem prejuízo da eventual existência de transferências internéls no CHUP.

6. Requisitos de admissão

6.1. São requisitos ggrais de éldmissão ao processo de recrutélmento: 

CENTRO HOSPITALAR 00 PORTO 

Morada/Address: Largo Prof. Abel Salazar 4099-001 PORTO, Portugal secretaria.geral@chporto.min-saude.pt Tetefone/Phone: +351 222077500 Fax:+351 223320318 

www.chporto.pt 












