
 
 

 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. 

AVISO n.º 1/2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E., faz público que pretende recrutar em regime de prestação 
de serviços, destinadas à criação de uma equipa de Apoio Psicossocial, ao abrigo do acordo celebrado 
entre a Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E, e a Fundação La caixa, para atenção integral a 
pessoas com doenças avançadas, para as seguintes áreas:  
 
Ref.ª A)  2 (dois) Psicólogos Clínicos 
Ref.ª B)  1 (um) Assistente Social 
 
Duração da prestação de serviços: Início a 1 de outubro de 2018, pelo período de 15 meses com 
possibilidade e renovação anual, conforme avaliação da Fundação La Caixa, 35 horas distribuídas por 
sete dias conforme escala de serviço. 
 
Requisitos de candidatura 
 
Ref.ª A) Licenciatura em Psicologia. Experiencia profissional mínima de um ano e ter formação avançada 
em Cuidados Paliativos (superior a 280 horas). Ser membro efetivo e de pleno direito da Ordem dos 
Psicólogos, com reconhecimento da especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde. Ter carta de 
condução e possibilidade de utilização de viatura própria. 
Ref.ª B) Licenciatura em Serviço Social. Experiencia profissional mínima de um ano. Ter carta de 
condução e possibilidade de utilização de viatura própria. 
 
Formalização das candidaturas  
 
Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de requerimento, devidamente assinado, 
mencionando o Aviso e Referência a que se candidata, dirigido à Presidente do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E., acompanhado de curriculum vitae (modelo 
europeu), datado e assinado, número do cartão do cidadão ou bilhete de identidade, número de 
contribuinte e de beneficiário da Segurança Social, bem como fotocópias dos documentos comprovativos 
das habilitações académicas, da experiência profissional e formação profissional, de outras atividades 
consideradas relevantes e da cédula profissional activa. 
 
As candidaturas poderão ser entregues directamente no Serviço de Recursos Humanos da Unidade Local 

de Saúde da Guarda, E.P.E., sito no edifício Sede, nos dias úteis no período compreendido entre as 

9:00h às 12:30 e das 14:00 às 17:30 ou remetidas por correio registado com aviso de recepção, no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso, ao cuidado de: 

 

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 

Serviço de Recursos Humanos  

Ref.ª A)  2 (dois) Psicólogos Clínicos 
Ref.ª B)  1  (um)  Assistente Social 
Av. Rainha Dona Amélia, s/n, 6300-857 Guarda 

 

As candidaturas que não cumpram com os requisitos serão excluídas do procedimento. 
 

Os métodos de selecção a utilizar são a avaliação curricular e entrevista. 

 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ULSG, E.P.E. 

DR.ª ISABEL COELHO ANTUNES  


