Exmos Srs,
Candidatos apurados
«Nome_completo»- «ID_da_resposta»

Data
CHTV,EPE – 04/07/2016

Assunto: Resultado final da 1:ª fase de seleção dos candidatos do procedimento concursal
para assistente técnico do CHTV. EPE. – Convocação para avaliação escrita

Informamos V. Ex.ª que em reunião de 04 de julho de 2016, deliberou o júri aprovar a ordenação
final referente à primeira fase das candidaturas ao concurso em assunto, de onde consta a sua
pontuação final nesta fase de «Pontuação» pontos.

A sua candidatura foi classificada entre os candidatos apurados pelo que vimos pelo presente
notificar para que esteja presente para a 2.ª fase de seleção, prova escrita, que se realizará no dia
08 de julho sexta-feira, pelas 10:00 nas instalações de Viseu do CHTV, no serviço DEP
(desenvolvimento e educação permanente) no piso 1 (entrada principal, seguir as indicações no
local).

Deverá estar presente às 09:30 e considerar as seguintes:

- deverá ser portador de documento de identificação oficial com fotografia;
- a prova será constituída por 50 questões de resposta fechada, com escolha de entre 4 opções,
somando 2 pontos por resposta correta (RC) e subtraindo 0,5 pontos por resposta errada (RE), num
máximo de 100 pontos e mínimo de 0 pontos. Os candidatos cujas provas tenham uma pontuação
final inferior a 20 pontos serão eliminados. Seja,
Pontuação (PE) =

;

- a ausência de resposta deve ser assinalada pelo candidato no campo próprio;
- não serão permitidas consultas de quaisquer documentos (além dos distribuídos) ou pessoas,
utilização de calculadoras, telemóveis e similares, que deverão ser desligados e deixados na
entrada da sala;
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- não haverá lugar a esclarecimento de dúvidas durante o decurso da prova;
- a prova terá a duração máxima de duas horas;
- não serão permitidas saídas da sala (exceto com a entrega final da avaliação);
- A prova escrita versará conhecimentos específicos nas áreas de gestão de recursos humanos,
gestão de utentes no SNS, aprovisionamento, gestão comercial e sistemas de informação
informáticos;
- Não será permitido aos candidatos ficarem com os enunciados após a prova (será disponibilizada
no site do CHTV);
- A título informativo indicam-se como fontes de estudo específico, complementar à cultura geral, as
seguintes:
• Lei da Bases da Saúde – Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto (com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 27/2002 de 08/11);
• Lei n.º 15/2014 de 21 de Março – Lei consolidando a legislação em matéria de direitos e
deveres do utente dos serviços de saúde;
• Decreto -Lei n.º 113/2011 de 29 de Novembro, republicado pelo Decreto -Lei n.º 117/2014
de 5 de Agosto e alterado pelo D.L. n.º 61/2015 de 22 de Abril;
• Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (com as sucessivas
alterações) nas matérias relativas a “Trabalhador-estudante”, “Poder Disciplinar”, “Forma de
Contrato de Trabalho”, “Período Experimental” e “Férias”
• Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 30 de Junho
(com as sucessivas alterações) nas matérias relativas a “Âmbito de aplicação”, “Garantias de
Imparcialidade”, “Férias” e “Remuneração”;
• Código dos contratos públicos, D.L. 18/2008 de 29 de janeiro, nas matérias relativas a
“princípios gerais de contratação pública”, “tipos de procedimentos”;
• Conceitos de gestão de stocks;
• Documentação comercial;
• Conceitos de gestão de manutenção de equipamentos;
• Conceitos de Microsoft Office e Microsoft Windows na ótica do utilizador;
• Conhecimentos de língua inglesa e língua francesa.

O Presidente do Júri

Bruno Andrade
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