
 

 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE 1 POSTO DE 

TRABALHO DE AUDITOR INTERNO NO CHMT, E.P.E. 

 
Aviso 

 

Faz-se públ ico que,  por del iberação do Conselho de Adminis t ração do Cent ro 

Hospi ta la r  do Médio Te jo,  EPE, datada de 3 de abr i l  de 2019,  se  encontra aberto  

procedimento para seleção e recrutamento (m/ f ) ,  com v is ta ao preenchimento de 1  

posto de t rabalho de Audi tor  Inte rno no Centro Hospi ta la r  do Médio Tejo,  EPE, com 

os requis i tos técnicos habi l i tac ionais  d ispostos no n.º  4 do ar t igo 19º  do Es tatutos 

dos Hospi ta is ,  EPE, publ icados no Anexo I I  ao Decreto -Lei  nº  18/2017,  de 10 de 

feverei ro ,  na  modal idade de comissão de serv iço pelo  período de t rês  anos,  

renovável  por iguais  per íodos,  até ao l imi te máx imo de t rês renovações consecut ivas 

ou interpo ladas.  

 

1.  Remuneração:  

A remuneração mensa l  i l íquida a aufer i r ,  i nc lu indo a eventual  a t r ibuição de 

suplemento remuneratór io,  será  negociada em valor  até 85% do vencimento mensal  

i l íquido  estabelec ido  para o  Vogal  do  Conselho de Adminis t ração,  de acordo com o  

d isposto no nº  10  do ar t igo  19º  dos Estatutos  dos  Hosp i ta is ,  EPE,  aprovado pelo  

decreto- le i  nº  18/2017,  de 10 de feverei ro,  em função da exper ienc ia prof iss ional  

det ida pelo(a)  t rabalhador(a)  a cont ratar .  

 

2.  Requisitos de Admissão :  

Podem ser admit idos a con curso os candidatos  que reúnam até ao te rmo do prazo de 

candidatura,  os seguintes requis i tos :  

a)  Deter  l icenciatura em Adminis t ração Públ ica,  Audi tor ia,  Contabi l idade,  

Di re i to,  Economia,  Ges tão e Finanças;  

b)  Inscr ição no Inst i tuto Português de Audi tores Interno s ( IPAI) ;  

c)  Qual i f icação técnica,  competências e exper iênc ia comprovada em audi to r ia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Formalização da candidatura :  

As candidaturas deverão ser  fo rmal izadas  at ravés de requer imento,  d i r ig ido ao 

Pres idente do Conselho de Adminis t ração,  onde conste,  nome  completo,  data de 

nascimento,  morada,  emai l  e  número de contacto  te lefónico,  acompanhado de 

curr iculum v i tae (modelo europeu),  datado e ass inado,  bem como, fotocópias dos 

documentos  comprovat ivos das  habi l i tações académicas,  da  exper iênc ia  pro f iss ional ,  

inscr ição do IPAI e outras at iv idades consideradas re levantes.  

As candidaturas deverão ser remet idas com a indicação do processo de 

recrutamento,  v ia cor re io regis tado com aviso de receção,  ou entregues 

presencia lmente no serv iço de expediente do CHMT, EPE,  também em envelope 

fechado,  no prazo de 10 (dez) d ias  úte is  a contar  da data da publ icação do presente 

av iso.  

 

4.  Métodos de seleção:  

1.º  Método de seleção:  Aval iação Cur r icular .  

2.º  Método de seleção:  Entrev is ta Prof iss ional  de Seleção,   

As atas do júr i  onde constam os métodos de seleção a ut i l izar ,  os parâmetros de 

aval iação e a  ponderação de cada um dos cr i tér ios de seleção e  s is tema de 

valor ização f inal  serão facul tadas aos  candidatos sempre que sol ic i tadas.  

As not i f icações aos candidatos serão efetuadas  através de mensagem de corre io  

e let rónico  e os a tos a publ ic i tar  na página e let rónica do CHMT, EPE.  

 

5.  Cri tér ios de Exclusão:  

Serão exc luídas as  candidaturas  apresentadas fora  do prazo e  /  ou  entregues  por  

outra v ia  que não uma das duas indicadas,  bem como,  as candidaturas que não 

observem o d isposto  no presente  Aviso,  des ignadamente:  i )  o  (a )  cand idato (a)  não 

ser detentor  dos requis i tos ex ig idos;  i i )  Não contemple a documentação ex ig ida e /ou 

de dados  sol ic i tados;  e  a inda na apl icação dos  métodos de aval ia ção:  i )  A obtenção 

de nota in fer io r  a 9 ,5 valores no 1.º  Método de Seleção;  i i )  Não comparência ao 2 .º  

Método de Seleção.    

 

6.  Júri  do procedimento:  

Presidente,  Vi tor  Manuel  Marçal  Alexandre ,  Coordenador do Gabinete de Audi to r ia 

Interna da Adminis t ração Cent ra l  do Sis tema de Saúde,  IP;  

1º  Vogal  Efet ivo ,  José Antón io Completo Ferrão,  Adminis t rador Hospi ta la r  e  

Assessor do Conselho Di ret ivo  da Adminis t ração Regional  de Saúde de Lisboa e 

Vale do  Tejo,  IP;  



 

2º  Vogal  Efet ivo ,  Nuno Miguel  Lei tão Júl io,  responsável  pela  Unidade de Apoio 

Juríd ico do Centro  Hosp i ta lar  do  Médio Tejo,  EPE;  

1º  Vogal  Suplente,  Susana Isabel  da Costa Braz ,  Responsável  dos Serv iços  

Financei ros,  do Cent ro Hospi ta la r  do  Médio Tejo EPE;  

2º  Vogal  Suplente,  Ana Isa Valent im, Responsável  do Serv iço  de Gestão de 

Recursos Humanos,  do Centro Hospi ta la r  do Médio Tejo EPE;  

  

O Pres idente de Júr i ,  será subst i tuído nas suas fa l tas e impedimentos,  pelo 1.º  

Vogal  Efet ivo .  

 

Torres Novas,  29 de outubro 2019  

 

Ref.107/2019  

 

 

 
 

 


