Informações Gerais
Serviço de
Psiquiatria Forense

Contrato sem termo em todas as fases.
As nossas Ins tuições são especializadas em
cuidados con nuados na área da Geriatria,
Psiquiatria Crónicos e Psiquiatria Forense.
Ajudamos na burocracia, por ex.: obtenção
de visto de trabalho e residência, abertura
de conta bancária, obtenção de um seguro
de saúde pessoal (obrigatório por Lei),
reconhecimento do Diploma, etc.
A duração das fases (em meses) é variável,
dependendo do desenvolvimento pessoal a
nível linguís co do trabalhador.
Alojamento disponibilizado pela Ins tuição
por 600 CHF/mês (quartos individuais ou
duplos mobilados) (Opcional!!)
Por 250CHF/mês poderá tomar diariamente
as refeições (peq. almoço, almoço e jantar)
no refeitório da Ins tuição (Opcional!!)
Ao salário aqui apresentado no Flyer serão
descontados os impostos deﬁnidos por Lei
(IRS, segurança social, etc.)
Turnos ao ﬁm de semana e feriados têm um
bónus monetário por turno de 50 CHF
Por ano, o trabalhador/a tem direito a 4
semanas de férias.
O trabalhador/a tem direito ao 13. Mês de
salário, que será pago em Dezembro.
O plano de apoio tem nos seus contractos a
par r da Fase 2, uma cláusula de rescisão
para o trabalhador, informação detalhada
para cada Fase no interior do Flyer.

Serviço de
Psiquiatria Crónicos
& Geriatria

Alojamento
disponibilizado pela
Ins tuição

Recrutamento
s
de Enfermeiros/a
para a Suíça
(Ano: 2021)

Agarra a tua oportunidade,
não hesites!
Estamos à tua espera!

Documentação necessária para
formalizar a Candidatura:
Curriculum Vitae >> em Alemão;
Digitalização do Diploma / Cer ﬁcado emi do
pela Escola onde efectuou a Licenciatura;
Digitalização do Cartão da Ordem dos
Enfermeiros Portugueses (frente e verso);
Digitalização do Cartão de Cidadão
(frente e verso);
Para formalizar Candidatura, contactar o
Enf. Pedro Cardoso através do seguinte Mail:
pedro.cardoso@pz-bauma.ch
Este Mail serve também para esclarecimento de dúvidas
(em Português)

Website do Grupo:
h*p://www.toess-gruppe.ch

(Grupo TÖSS)

Recrutamento Grupo TÖSS - Plano de Apoio para Enfermeiros Portugueses (Ano: 2021)

Fase 1 (Integração)

Fase 2 (Assistente de Enfermagem)

Fase 3 (Enfermeiro/a)

Salário:

2'500 CHF

Salário:

4'200 CHF

Salário:

5'400 CHF*

Contrato sem Termo
e horário completo (a 100%)

(± 2‘310 EUR)

Contrato sem Termo
e horário completo (a 100%)

(± 3‘880 EUR)

Contrato sem Termo
e horário completo (a 100%)

(±4990 EUR)

Nível mínimo Não é exigido nível mínimo. Pode
iniciar esta Fase sem falar alemão.
de Alemão
para a Fase 1: Duração prevista da Fase 1: 4-6 meses

Nível mínimo
de Alemão
para a Fase 2: Duração prevista da Fase 2: 2-4 meses

Nível mínimo
de Alemão
para a Fase 3:

Curso de Alemão na Fase 1 é ﬁnanciado
na totalidade pela InsJtuição, isto é:

Curso de Alemão na Fase 2 é ﬁnanciado
parcialmente pela InsJtuição, isto é:

Aulas são contabilizadas como horas de serviço
Na prá ca o trabalhador faz só meio horário
(50%) no serviço. A outra metade são aulas;
Custo do Exame (Nível A2);
Mensalidade do Curso de Alemão é paga pela
Ins tuição.

Aulas são contabilizadas como horas de serviço
Na prá ca o trabalhador faz só meio horário (50%)
no serviço. A outra metade são aulas;
O Custo do Exame (Nível B1);

* Após entrega do reconhecimento do Diploma o
salário mensal passa automaJcamente no mês
seguinte a 5‘800 CHF (±5360 EUR)
O processo de reconhecimento da Licenciatura
através da Cruz Vermelha Suíça terá de ser
concluído num período máximo de 12 meses,
a par r da data de início do contrato da Fase 3.

Apresentar Cer ﬁcado de
Requisitos
para passar Alemão Nível A2, ob do através
à Fase 2: da realização do Exame A2.
Curso de Alemão na Fase 1&2:
Níveis de alemão: de A1 a B1
Exames a realizar: A2 e B1
Tipo de Curso: Intensivo
(de 2ª a 6ª feira, 4 aulas de 50min./dia)
Curso de alemão sem pausas entre níveis, iniciando
em A1 e até terminar o B1, o curso tem a duração de 6
meses. Cada nível (por ex. A1) divide-se em 2 partes e
cada uma das partes tem a duração de 1 mês.

Cláusula de rescisão unilateral do Contrato:
A Fase 1 é livre de cláusula.

A2

⌧ A Mensalidade do Curso de Alemão nesta Fase
será ﬁnanciada pelo próprio trabalhador.
Apresentar Cer ﬁcado de Alemão
Requisitos
para passar Nível B1 (ob do através da realização
à Fase 3: do Exame B1 com sucesso);
Frequentar aulas de Alemão B2 e
apresentar um comprova vo;
Iniciar processo de reconhecimento
do Diploma através da Cruz Vermelha
Suíça e entregar o comprova vo com o
número de referência do processo.

Cláusula de rescisão unilateral do Contrato:
Em caso de rescisão unilateral do contrato por parte do
trabalhador, este terá de compensar a Ins tuição com o
pagamento do valor da cláusula de rescisão:
Contrato de Fase 2 (valor da cláusula de rescisão):
Durante todo o contrato de Fase 2 6000 CHF

B1

Curso de Alemão na Fase 3:
Nesta Fase, o Enfermeiro tem a liberdade de
escolher qual a melhor forma de a ngir o nível B2.
As aulas são fora do horário de trabalho.
O Enfermeiro terá de ﬁnanciar as aulas e o Exame.

Cláusula de rescisão unilateral do Contrato:
Em caso de rescisão unilateral do contrato por parte
do trabalhador, este terá de compensar a Ins tuição
com o pagamento do valor da cláusula de rescisão:
Contrato de Fase 3 (valor da cláusula de rescisão):
do 1° ao 12° mês de contrato Fase 3 6000 CHF
do 13° ao 24°mês de contrato Fase 3 3000 CHF
a par r do 25° mês de contrato Fase 3 0 CHF
Taxa de conversão para os valores aqui apresentados é de 1€ = 1.0823 CHF
Fonte: Banco Nacional Suíço, taxa de conversão do dia 13.01.2021

