Enfermeiros recém licenciados e com experiência para

Hospitais Universitários BRUXELAS/BÉLGICA

BÉLGICA – BRUXELAS
Propostas

em

Hospitais

Públicos

Universitários de Bruxelas do Grupo
«IRIS Hospitals». Trata-se de alguns dos
mais credenciados Hospitais da Europa,

os melhores da Bélgica.

Para Enfermeiros Recém Licenciados
ou com Experiência que possuam um
Nível de Francês mínimo de B1 OU com
Motivação em aprender o idioma.

A AMPLIA Health (o nosso conceito)

A AMPLIA Health é uma empresa Multinacional com intervenção em Portugal, Itália e

Espanha e dedica-se ao recrutamento de profissionais na área da Saúde – Técnicos de
Saúde, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Dentistas e Médicos Especialistas.
Em projetos de carreira internacionais, detemos parcerias com organizações de prestígio nos

países de integração, que possibilitam projetos profissionais sólidos, aliando a estabilidade
profissional a condições salariais motivantes.

RECRUTAMENTO

PERSONALIZADO:

encontrar

o

projeto

profissional

para

cada

Enfermeiro! Mais do que simplesmente “encaminhar” para as vagas existentes, aprofundamos
as motivações do Enfermeiro, a sua experiência e aconselhamos (num processo conjunto)
qual o melhor projeto profissional.

A necessidade da integração de Enfermeiros na Bélgica

A Bélgica é um país onde existe uma grande necessidade de integração de Enfermeiros.
A AMPLIA Health SOMENTE integra Enfermeiros em Hospitais Públicos Universitários
na cidade de Bruxelas – IRIS Network. Vislumbre testemunhos de ENFERMEIROS
PORTUGUESES: https://www.chu-brugmann.be/fr/multiling-play.asp?iso=por
A AMPLIA Health, mercê dos seus padrões de qualidade, trabalha diretamente com este
prestigiado grupo de Hospitais, com grande relevo para o CHU Brugmann. Site:
www.chu-brugmann.be
O Hospital CHU Brugmann é um dos mais credenciados na Europa onde,
independentemente
profissionalmente.

da

sua

experiência,

terá

a

oportunidade

de

evoluir

A cidade de Bruxelas

Bruxelas é a capital da Bélgica, país com grande relevância no panorama europeu.
Convidamos a visitar os links para melhor conhecimento da Bélgica e Bruxelas:
https://www.youtube.com/watch?v=mVgy9-3UCn4
https://visit.brussels/en/article/Brussels-videos

Terá a oportunidade de laborar num prestigiado hospital, onde já existem Enfermeiros de
diversas Nacionalidades a trabalhar e no qual há a possibilidade de progredir

profissionalmente.
Integrará a maior rede de Hospitais da Bélgica!

Hospitais IRIS NETWORK

«Embedded in the heart of neighbourhoods in the Brussels Region, iris is the most
important hospital network in Belgium, and is intent above all on being close to each and

every one of you.
Supported by six municipalities and by the Brussels-Capital Region, our network comprises
5 public hospitals (Brugmann University Hospital, Saint-Pierre University Hospital, Iris South

Hospitals, QFCUH, and the Jules Bordet Institute), located on 11 different sites. iris is a
network of local hospitals with a very comprehensive healthcare, capable of treating nearly all
diseases.
Iris is the country’s largest emergency service. It accounts for more than a million medical

consultations per year. Iris is also the leading maternity ward in Brussels, where very many
children come into this world.»
Visite o site: https://www.iris-hopitaux.be/en

Convidamos a ver o VÍDEO: https://www.iris-hopitaux.be/en
Convidamos a ver o VÍDEO: https://www.iris-hopitaux.be/en

REQUISITOS

REQUISITOS:
-

Licenciatura em País da União Europeia ou com Equivalência

-

Nacionalidade Europeia (processo mais rápido) ou fora da união europeia

-

Nível de conhecimento Francês B1. Apesar de não ser necessário formalmente realizar exame
linguístico ou deter certificado, o nível de francês será testado em entrevista com o Departamento
de Recursos Humanos.

APOIO CURSO FRANCÊS

CURSO DE FRANCÊS Presencial ou Online

A AMPLIA tem parceria com Escolas de Línguas especialistas no ensino da língua Francesa. De 2 em
2 Meses iniciam cursos de Francês intensivos na modalidade presencial e online, em diversas
cidades.
O custo do curso de Francês até ao Nível B1 depende da Escola, mas cifra-se entre 760€ a 1.200€
(com materiais de apoio incluídos + certificado da língua) com as condições de parceria.
Auxiliá-lo-emos a fazer um candidatura a apoios financeiros da EURES de modo a cobrir as
despesas do Curso de Francês + Bónus de transição de País.
Em cerca de 2 meses consegue atingir o nível B1 de Francês e ter a possibilidade de ser contratado
diretamente pelo Hospital.

CONDIÇÕES SALARIAIS – pontos principais

• Contrato Permanente assinado diretamente com o Hospital, contempla 38 Horas de trabalho por
semana regulares;

• O Salário Anual Ilíquido varia em função dos anos de Experiência Profissional legalmente
comprovados (p.e., comprovativo de trabalho). Na Tabela Salarial (página 11) poderá constatar
o Salário Mensal Ilíquido baseado apenas nas 38 Horas de trabalho por semana regulamentares.

O Salário Mensal Ilíquido deve ser multiplicado por 12.92 Meses, ou seja 12 Meses de
Trabalho (com cerca de 1 mês de férias) + Subsídio de Férias de cerca de 92% do salário Base.
Adicionalmente recebe Subsídio de Alimentação de 7.30€/Dia + Benefícios pontos infra;

• Salário Anual Ilíquido para Recém Licenciado 31.750€ (contemplando o salário base com o
valor mínimo de 29.985€, subsídio de alimentação aproximado de 1.770€) + Horas Extra;
• Salário Mensal Ilíquido para Enfermeiro Recém Licenciado = 2.318,69€. Salário Mensal
Líquido = 1.650€/mês (baseado só no salário regular de 38 horas/semana de 1.500€ + subsídio
alimentação cerca de 150€) + Horas Extra + Subsídio de Férias (ap. 1.400€). Haverá um
aumento salarial com a experiência de trabalho no Hospital;

CONDIÇÕES SALARIAIS – pontos principais (continuação)

 Direito a Férias antes de um 1 ano de trabalho = 10 bank holydays + 4 extra-legal holydays

depending on the starting date of contract + 4 compensatory days depending on the starting date of
contract
 Direito a Férias depois de 1 ano de Trabalho = 20 Legal Holydays + 4 extra-legal holidays + 10

bank holydays + 4 compensatory days (before/after a bank holydays that can be taken as a holyday)
 Horas Extra, para além das 38 horas regulares por semana, pagas a 25% nos turnos semanais e
dias de Sábado; pagas a 100% nos Domingos e Feriados;

 Comparticipação de 80% do valor do passe de transporte;
 Possibilidade de progressão profissional em diversas especialidades;
 Se tiver motivação para aprender Holandês o curso é gratuito, organizado diretamente pelo Hospital
CHU Brugmann, e tem o benefício de receber mais 450€ por Mês acrescido ao salário base.

Rémunération moyenne pour une Infirmière Graduée
(à l’index 167,34% du 01.01.2018).

En étant employée au sein du CHU
Brugmann, vous bénéficierez des
avantages suivants :
 Remboursement à concurrence
de 80% de votre abonnement de
transport en commun si vous
utilisez ceux-ci pour vous
rendre sur votre lieu de travail.
 Soins de santé à tarif
préférentiel lorsque vous vous
faites soigner dans les hôpitaux
du réseau IRIS, c'est-à-dire la
prise en charge du ticket
modérateur par le CHU
Brugmann pour les soins
« standards » donnés par un
médecin conventionné.
 L’octroi de chèques-repas d’une
valeur de 7.30 € par 7,6h
prestées.

Années d’ancienneté

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Salaire Mensuel brut 38h/semaine

2.318,69 €
2.487,47 €
2.487,47 €
2.562,47 €
2.562,47 €
2.637,47 €
2.767,92 €
3.005,77 €
3.005,77 €
3.082,26 €
3.133,25 €
3.209,73 €
3.392,03 €
3.476,66 €
3.476,66 €
3.561,28 €
3.626,16 €
3.702,64 €
3.702,64 €
3.779,13 €
3.779,13 €
3.855,62 €
3.855,62 €
3.932,10 €
3.932,10 €
4.008,59 €
4.008,59 €
4.085,07 €

SIMULADOR DO SALARIO & CUSTOS DE VIDA EM BRUXELAS
Recomendamos que analise o Salário (mediante os anos de experiência profissional) no

seguinte simulador:
https://www.belgiumtaxcalculator.com/?salary=27816&average=true&zip=&childrenUnderThree=0&c
hildrenOverThree=0

CUSTOS DE VIDA APROXIMADOS
Para Conhecer o Custo de Vida em Bruxelas/Bélgica: https://pt.preciosmundi.com/belgica/

Preço do Quarto= 300€ a 400€
Preço de um T1 Centro aproximadamente 700€
Preço de um T1 Arredores aproximadamente 600€
Preço médio Alimentação por Pessoa = aproximadamente 350€ a 450€ (mediante perfil de
consumidor).

FILOSOFIA HOSPITAIS IRIS NETWORK & SERVIÇOS A INTEGRAR
O Grupo de Hospitais IRIS Network tem por objetivo contratar por tempo indefinido (contrato

efetivo) o Enfermeiro, perceber qual a sua experiência e motivação, de modo a ser integrado em
determinado Serviço. A lógica é a da aprendizagem e formação contínua, havendo inclusivamente a
possibilidade de fazer Curso de Especialidade Gratuitamente.
SERVIÇOS A INTEGRAR:
-

Medicina & Cirurgia

-

Geriatria

-

Psiquiatria

-

Reabilitação e cuidados continuados

-

Bloco Operatório

-

Cuidados Intensivos

-

Emergência

Fases do processo de recrutamento

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Reunião inicial (presencial ou Skype) com os Consultores
da AMPLIA Health para conhecimento das motivações dos
Enfermeiros, esclarecimento personalizado da proposta de
trabalho e alinhamento de expetativas.
Telefonema da direção de Recursos Humanos do Hospital
para avaliar o nível de conhecimentos da Língua Francesa.
Se demonstrar conhecimento falará com os diretores de
Enfermagem.
Entrevista via Skype com o Diretor de Enfermagem. O
objetivo é avaliar os seus conhecimentos Técnicos de
Enfermagem, bem como preferência por serviço e
expetativas profissionais.
Entrevista Final em Bruxelas. Entrevista presencial com a
Direção de Recursos Humanos do Hospital.

Fases do processo de recrutamento

Passo 5

Planear com a Direção de Recursos Humanos do Hospital a
data em que iniciará funções, Horário de trabalho, o serviço
onde irá trabalhar. Cedência de Visto e autorização de
trabalho.

Passo 6

Procura de Alojamento em Bruxelas. A equipa da AMPLIA
Health ajudá-lo-á na instalação final em Bruxelas.

Passo 7

Acolhimento e acompanhamento dos Enfermeiros chegados
a Bruxelas.
Formação inicial efetuada pela equipa do Hospital.

15

Fases do Processo de Equivalência do Curso de Enfermagem na Bélgica
O pedido do reconhecimento do diploma ou equivalência do Curso de Enfermagem efetua-se
por escrito preenchendo o formulário do pedido (a nossa equipa envia em anexo) junto com
os seguintes documentos:
Carta de motivação redigida em francês.
Copia certificada com a tradução em francês do Diploma ou Certificado de Enfermagem.
Cópia do BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte.

Documento original do Registo Criminal Português traduzido para francês. Este documento
tem um prazo de 3 meses.
Original com a tradução em francês da Declaração das Directivas Comunitárias e de Registo
disciplinar emitida pela Ordem dos Enfermeiros nos últimos 3 meses.
O seu Currículo vitae redigido em Francês.

Fases do Processo de Equivalência do Curso de Enfermagem na Bélgica (continuação)

Depois de juntar estes documentos, deve enviá-los conjuntamente com o formulário
com Carta Registada e com Aviso de Receção para a seguinte morada:
SPF Santé Publique

Cellule Mobilité Internationale des Professionnels des Soins de Santé (Bureau 00
D007)
Place Victor Horta, 40 boîte 10
1060 BRUXELLES
BELGIQUE

Volvidas, aproximadamente, 3 semanas receberá o seu número do processo que
nos deverá comunicar. O processo de reconhecimento dura, em média, 3 meses.

ACOMPANHAMENTO da AMPLIA Health

 Beneficiará do apoio de uma Equipa Especialista na Integração de Enfermeiros,
gratuitamente, em todas as fases do processo de progressão para a Bélgica.
 Prestaremos apoio em todas as questões legais e administrativas para laborar
enquanto Enfermeiro na Bélgica, nomeadamente Equivalência do curso de
Enfermagem no SPF Sante Publique.

 Beneficiará de acompanhamento local em Bruxelas. Os nossos consultores
acompanhá-lo-ão na Entrevista Final com o Hospital e ajudá-lo-ão a procurar
alojamento.

Contactos divisão Saúde

health@amplia.pt / nursing@amplia.pt / nursing@ampliatalents.com
966 238 618 / 915 876 574 / 220 980 324

Países em que Integramos Enfermeiros

Bélgica
Alemanha
Reino Unido
Arábia Saudita

Suíça

