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OFERTA DE EMPREGO 

  
Fisioterapeuta  

 (F/M) 

(Numeração) N.1119 

  
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – Instituição Cristã de referência no desenvolvimento de 
respostas sociais que, com estatuto de IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, presta 
serviços de qualidade nas áreas do envelhecimento, saúde, infância e juventude, combate à 
pobreza, voluntariado, formação, culto e na promoção da cultura, salvaguardando o seu 
património.  
 
  
Perfil Profissional 
Função: Fisioterapeuta  
 

 

Descrição das responsabilidades: 

 Profissional capacitado/a para intervir na promoção da saúde, reabilitação e prevenção da 
doença, do envelhecimento, da deficiência, da incapacidade e reabilitar as pessoas com 
disfunções de natureza física e mental, envolvendo a compreensão crítica/conhecimento 
critico das teorias e dos princípios no contexto de Centro de Medicina Física e de 
Reabilitação.  

 
 

Pré-requisitos 
 Habilitações escolares/profissionais: Licenciatura na área de Fisioterapia; Formação 

profissional nas áreas da saúde e/ou terapias e reabilitação; Experiência profissional 
mínima preferencial de 1 ano; Cédula profissional validada pela ACSS; Capacidade de 
comunicação e trabalho em equipa. 

 Competências (Conhecimentos) Técnico-Cognitivas:  Aplicação de conceitos, 

metodologias de avaliação e abordagens técnicas, nomeadamente na prevenção e na 

reabilitação à pessoa idosa ou doente das diferentes teorias e princípios na área do 

movimento, do exercício terapêutico e da atividade física. 

Utilização de programas de processamento de texto, folhas de cálculo, criação de 

apresentações, de e-mail e utilização de browsers para navegar na internet. 

 Competências Relacionais e Sociais: Comunicação Assertiva; Capacidade de Empatia; 
Relacionamento interpessoal; Gestão do próprio tempo de trabalho; Trabalho em equipa; 
Resolução de problemas; Gestão de recursos e Sensibilidade social. 

 
Condições contratuais oferecidas 

 Tipo de contrato: Contrato de prestação de serviços 
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Horário de trabalho 

 Regime Horário: diurno 

 
Remuneração 

 A definir 

 

Resposta à Oferta 

Formalização da candidatura: Até às 17 horas do dia 11/10/2019  enviar Curriculum vitae, com 
fotografia, através do e-mail  pessoas@misericordiabarcelos.pt ou entregar presencialmente nos 
Serviços Partilhados sitos no Campo da República 4750-275 Barcelos (fazer referência ao número 
da Oferta N.112019) 

 

 

Barcelos, 07 de outubro de 2019 

 

 

 


