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ASSUNTO: Recrutame
ento de Diretor de Serviiço de Onco
ologia Pediátrica
PALAVRAS-CHAVE:

Aviso
ento de Dire
etor de Serv
viço Oncolo
ogia Pediátrrica
Recrutame
O Conselh
ho de Adm
ministração do Centro Hospitalar Universitário de Coim
mbra, EPE (C
CHUC) na sua
reunião orrdinária de
e 17 de ja
aneiro de 2
2019, delib
berou abrir um proce
esso de ac
colhimento de
manifestaç
ção de intteresse ind
dividual con
nducente ao recruta
amento de
e Diretor de
d Serviço de
Oncologia
a Pediátrica.
Nos termoss do artigo 28º do Dec
creto-Lei n.ºº 18/2017, de 10 de fev
vereiro, e da
as normas de
d nomeaç
ção
dos direto
ores de se
erviço, aprovadas pe
elo Conselho de Ad
dministração
o do Cen
ntro Hospita
alar
Universitário de Coimb
bra, E.P.E. (C
CHUC) em 25 de janeiiro de 2018,, faz-se avis o público no
n portal e sítio
s
al de que se
e vai iniciar o procedim
mento de re
ecrutamento
o para o ca
argo de Dire
etor
eletrónico instituciona
de Serviço de Oncolo
ogia Pediátrrica.
os interessa
ados deten
ntores da especialida
e
ade de Ped
diatria com
m a
O presentte aviso é dirigido ao
subespecia
alidade de
e Oncologiia Pediátric
ca, inscrito
os no colégio da resspetiva esp
pecialidade
e e
subespecia
alidade da Ordem do
os Médicos,, vinculado
os a instituiç
ção do Servviço Nacional de Saú
úde,
que reúna
am as cond
dições lega
ais para o efeito e sejam detentores do grau de Consultor
C
e da
categoria de Assisten
nte Gradua
ado Sénior ou Assisten
nte Graduado da esp
pecialidade. O lugar está
e
am com pre
revisão de desempenh
d
ho de funçõ
d 3
reservado a médicoss que tenha
ões para o período de
anos.
nteresse individual dev erá efetivar-se sobre a forma de candidaturra, através dos
A manifesttação de in
seguintes d
documento
os:
1) Requ
uerimento dirigido ao
o Conselho
o de Administração, onde devve constar identificaç
ção
comple
eta (Nome, naturalida
ade, data de nascim
mento, nacionalidade,, número de
d cartão de
cidadão
o ou de billhete de identidade, n
número céd
dula da Orrdem dos M
Médicos, mo
orada, cód
digo
postal, ttelefone e endereço
e
de
d correio e
eletrónico);
2) Com
mprovativo da inscriçã
ão no colé
égio da su
ubespecialid
dade de O
Oncologia Pediátrica na
Ordem dos Médico
os;
3) Dois documento
os, impresso
os em suporrtes de papel e em fich
heiros de fo
ormato PDF gravados num
n
e em forma
ato europa
ass; b) Plano
o de ação do
dispositiivo portátil de memórria: a) Curri culum vitae
Serviço de Oncologia Pediátriica para trê
ês anos (2019-2021).
A manifesttação de in
nteresse ind
dividual dev
ve ser entre
egue até às
à 16 horas de dia 31 de janeiro de
2019, no se
ecretariado do Conselh
ho de Adm inistração.
O processo
o de recruta
amento ob
bedece às n
normas de nomeação
n
dos diretorres de serviç
ço, aprovadas
pelo Consselho de Administraçã
A
ão do CHU
UC em 25 de janeiro de 2018 e publicitadas no po
ortal
instituciona
al em 5 de fevereiro
f
de
e 2018.
O Conselho de Admin
nistração.
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