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o de Cuidados Intensiv
ASSUNTO: Recrutamentto de Direto
or de Serviço
vos Pediátric
cos
PALAVRAS-C
CHAVE: rec
crutamento; diretor;
d
serviç
ço; cuidados intensivos pe
ediátricos
Deliberação
o do Conselh
ho de Administração, de 03.05.2018:

Publicitação do procedimen
p
nto de seleç
ção e nome
eação para o cargo de
e
Diretor do Serviço de Cuidado
os Intensivo
os Pediátrico
os
O Conselh
ho de Administração do
o Centro Ho
ospitalar Univ
versitário de Coimbra, EP
PE (CHUC), considerand
c
o a
do cargo de
vagatura d
e Diretor de Serviço
S
de Cu
uidados Intensivos Pediáttricos, delibe
erou na sua re
eunião ordinária
de 3 de m
maio de 2018
8 abrir um pro
ocesso de ac
colhimento de
d manifesta
ação de inte
eresse individual conduce
ente
ao recruta
amento de Diretor
D
de Serv
viço de Cuid
dados Intensivos Pediátric
cos.
18/2017, de 10 de feverreiro, e das normas de nomeação dos
Nos termo
os do artigo 28º do Dec
creto-Lei nº 1
diretores d
de serviço, ap
provadas pe
elo Conselho de Administração do Ce
entro Hospita
alar Universitá
ário de Coimbra,
viso público no sítio eletrónico instituc
EPE (CHUC
C) em 25 de janeiro de 20
018, faz-se av
cional de que se vai inicia
ar o
procedime
ento de recrutamento pa
ara o cargo d
de Diretor de
e Serviço de Cuidados Inttensivos Pediiátricos.
O presente aviso é dirrigido aos intteressados de
etentores da
a especialida
ade de Pedia
atria e subesspecialidade
e de
Cuidados Intensivos Pe
ediátricos, insscritos no co
olégio da resp
petiva espec
cialidade e ssubespecialid
dade da Ord
dem
dos Médic
cos, vinculad
dos a instituiç
ção do Serviç
ço Nacional de Saúde, que
q
reúnam as condições legais parra o
efeito e se
ejam detentores do grau
u de Consulttor e da cattegoria de Assistente
A
Gra
aduado Sénior ou Assiste
ente
Graduado
o.
O lugar esstá reservado
o a médicos que tenham
m com previsã
ão de desem
mpenho de ffunções para
a o período de
d 3
anos e que tenham co
ondições parra ocupar o c
cargo de imediato.
A manifestação de intteresse individual deverá efetivar-se sobre
s
a forma de candid
datura, através dos seguin
ntes
documenttos:
erimento dirigido ao Con
1) Reque
nselho de Ad
dministração, onde deve constar iden
ntificação co
ompleta (Nome,
naturralidade, data de nascimento, nac
cionalidade, número de cartão de cidadão ou
u de bilhete de
identidade, núme
ero cédula da
d Ordem d
dos Médicoss, morada, código
c
posta
al, telefone e endereço
o de
corre
eio eletrónico
o);
provativo da
a inscrição no colégio d a especialid
dade de Ped
diatria e sube
de de Cuida
ados
2) Comp
especialidad
Intenssivos Pediátriicos na Orde
em dos Médic
cos;
3) Dois d
documentos,, impressos em suportes d
de papel e em
e ficheiros de
d formato P DF gravadoss num disposiitivo
portá
átil de memória:
a) Cu
urriculum vita
ae em formato europass;
b) Pla
ano de ação
o do Serviço de Cuidado
os Intensivos Pediátricos
P
do CHUC, parra três anos (2018-2020).
(
A manifesstação de in
nteresse indiv
vidual deve ser entregue
e até às 16 horas de diia 11 de jun
nho de 2018,, no
secretariado do Conse
elho de Adm
ministração.
edece às no
ormas de no
omeação do
os diretores d
de serviço, aprovadas
a
p
pelo
O processso de recrutamento obe
Conselho de Administrração do CH
HUC em 25 d
de janeiro de
e 2018 e pub
blicitadas no
o portal institu
ucional em 5 de
fevereiro d
de 2018.
O Conselh
ho de Administração.
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