
 

 

 
Para reforço da componente técnica da Unidade de Apoio Jurídico, pretende-se recrutar: 

 

Técnico Superior (Jurista) 

(m/f) 

 

O Candidato irá integrar a equipa da Unidade de Apoio Jurídico, tendo como principais áreas de atuação: 

• Assessoria jurídica na elaboração de pareceres e informações, análise e avaliação de projetos e propostas de 

documentos de natureza jurídica; 

• Preparação ou acompanhamento de processos de contencioso; 

• Apoio Jurídico na instauração e acompanhamento de processos de averiguações, de inquérito e disciplinares; 

• Apreciação de minutas de contratos, registos, acordos, protocolos e outros documentos de carácter legal; 

• Elaboração de articulados e interpretação de documentação no âmbito contencioso/financeiro; 

• Instruir e colaborar na instrução dos demais procedimentos administrativos. 

 

Deverá possuir, sob pena de exclusão, licenciatura em Direito e experiência profissional mínima de um ano, 

preferencialmente em atividade de âmbito hospitalar. 

 

O candidato deverá deter consolidados conhecimentos técnicos em Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, Código da Contratação Pública, Direito da Saúde e demais legislação no 

âmbito do Setor Público Empresarial.  

 

Serão ainda valorizados conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 

Deverá apresentar uma forte capacidade de comunicação acompanhada de um elevado nível de competência na 

organização e execução de atividades e projetos, bem como sustentados valores de apoio e cooperação para com os 

outros, evidenciando uma expressiva resistência à pressão e contrariedades, relevando uma elevada capacidade de 

adaptação, bem como de aplicação de conhecimentos especializados. 

  

Respostas acompanhadas de C.V. e fotografia recente deverão ser enviadas, com indicação da referência ao anúncio 

a que se candidatam, por e-mail para: recrutamento@chmt.min-saude.pt, até ao próximo dia 05-05-2022. 
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Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito do presente processo de recrutamento, serão tratados de 

forma lícita e limitada à finalidade para a qual foram recolhidos, nomeadamente a validação e avaliação dos 

candidatos. Os dados pessoais enviados serão conservados pelo tempo exclusivamente necessário à conclusão do 

processo de recrutamento, sendo eliminados quando o mesmo termine, exceto quando sejam necessários para a 

prossecução de atributo legal. 


