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Publicada em 23 de Ago. de 2022 

 
Função: 

• Distribuição e/ou Logística (aprovisionamento/farmácia/outros); 
• Atendimento telefónico; 
• Expediente; 
• Reprocessamento de dispositivos médicos (esterilização); 
• Condução de Veículos/Transporte (passageiros, carros e bens). 

 
Requisitos:  

• 9.°- ano (mínimo obrigatório); 
• Habilitações literárias: Escolaridade obrigatória de acordo com a lei n°- 46/86 de 14 de outubro; 
• Capacidade para trabalhar em ambiente de grande pressão; 
• Capacidade para desempenhar as diversas funções; 
• Bom relacionamento interpessoal e motivação/espirito de trabalho de equipa; 
• Disponibilidade para trabalhar por turnos; 
• Experiência profissional na área da saúde; 
• Boa capacidade de comunicação, com experiência de atendimento ao público. 

 

•  
Condições: 

• Remuneração base: 705€ acrescidos de subsídio de férias e natal e de subsídio de refeição no valor de 
4,77d por cada dia útil de trabalho; 

• Horário de trabalho: 35 horas semanais; 
• Valor/hora em prestação de serviço (35h/semana): 5,34d; 
• Disponibilidade para trabalhar por turnos, inclusive fins-de-semana e feriados. 
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Forma de apresentação das candidaturas:  
 

• A formalização das candidaturas deve ser efetuada, exclusivamente em suporte papel e enviadas por 
correio registado com aviso de receção, endereçadas ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., Largo Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora, 
 
Documentação a entregar: 

Deverão ser entregues OBRIGATORIAM ENTE, no momento da candidatura, sob pena de 
exclusão imediata, os seguintes documentos: 

Requerimento de candidatura, fornecido pelo Serviço de Gestäo de Recursos Humanos 

(disponível no site do HESE, em http://www.hevora.miv-

saude.pt/category/profissionais/recursos-humanos); 

Cópia do Certificado de Habilitações Literárias; 

Curriculum Vitae "Modelo Europass" até 3 folhas frente e verso ou 6 páginas; 

Todos os comprovativos de qualificação académica, formação e experiência profissional (documentos 

em língua portuguesa) devem ser anexados ao curriculum. 
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