
Enfermeiros para trabalhar em Bristol 

NOVAS oportunidades para ENFERMEIROS que considerariam começar uma nova vida e 

carreira em Bristol (Reino Unido).     

 

 

O HOSPITAL: 

O hospital universitário da cidade - University Hospitals Bristol Foundation Trust - é um grupo 

dinâmico e próspero de hospitais com 11.500 funcionários que prestam mais de 100 serviços 

clínicos diferentes. Localizado no coração da cidade, este é atualmente um dos sete hospitais 

no país a ser classificado pela The Care Quality Commission (CQC) como "Excelente" (duas 

vezes consecutivas).  

Focando-se no crescimento e na prestação do melhor atendimento possível aos seus pacientes 

e respetivos familiares, o Hospital Universitário de Bristol vai unir-se ao Weston Area Health 

Trust e com isso muitas oportunidades interessantes estão a surgir! 

 

 

VAGAS: 

CUIDADOS INTENSIVOS | EMERGÊNCIA | ENDOSCOPIA | CIRURGIA | MEDICINA | ONCOLOGIA   

  

 

OFERTA: 

 Contrato permanente (a partir de £ 24.214 e até £ 30.401 - de acordo com a 

experiência); 

 Apoio inicial; 

 Voucher de voo 100 €; 

 Formação interna contínua; 

 Possibilidade de começar a trabalhar como Band_4 (dependendo da experiência 

profissional, nível de inglês inicial e aprovação do hospital); 

 Reembolso do curso de preparação OET; 

 Reembolso do valor do exame OET. 

  

 

REQUISITOS: 

 Experiência (experiência adquirida através de estágios considerada); 

 Bom nível de Inglês; 

 Registo no NMC (valorizado, mas não obrigatório). 

 



A CIDADE: 

Bristol foi nomeada a cidade mais feliz do Reino Unido e surge muitas vezes nas listas dos 

melhores lugares para se viver na Grã-Bretanha. É uma cidade multi-cultural e criativa, 

"combinando uma rica herança marítima, atrações de ponta e eventos de classe mundial". 

É frequentemente descrita como "uma cidade pequena que parece uma cidade grande" 

porque há muitas coisas para ver e fazer, seja sozinho, com amigos ou em família. 

Está pronto para agarrar este desafio? Fale connosco! 


