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de março de
e 2019
ASSUNTO: Recrutame
ento de Diretor de Serviiço de Cirurrgia Maxilo--Facial
PALAVRAS-CHAVE:

AVISO
R
Recrutamen
to de Direto
or de Serviç
ço de Cirurgia Maxilo-FFacial
de Coimbrra, EPE (CHUC), delibe
ho de Administração do
d Centro H
Hospitalar Universitário
U
erou
O Conselh
na sua re
eunião ordiinária de 28
2 de feve
ereiro de 2019 abrir um proce
esso de ac
colhimento de
manifestaç
ção de inte
eresse individual condu
ucente ao recrutamen
r
nto de Direttor de Serviço de Cirurrgia
Maxilo-Fac
cial.
as normas de
Nos termoss do artigo 28º do Dec
creto-Lei n.ºº 18/2017, de 10 de fev
vereiro, e da
d nomeaç
ção
dos direto
ores de se
erviço, aprovadas pe
elo Conselho de Ad
dministração
o do Cen
ntro Hospita
alar
Universitário de Coim
mbra, E.P.E. (CHUC) e
em 25 de janeiro
j
de 2018, faz-sse aviso pú
úblico no 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 Cirurgia
a Maxilo-Fac
cial.
e aviso é dirigido
d
aos interessado
os detentorres da espe
ecialidade d
de Cirurgia Maxilo-Fac
cial,
O presente
inscritos no
o colégio da
d respetiva
a especialid
dade da Ordem dos Médicos,
M
vin
nculados a instituição do
Serviço Na
acional de Saúde, que
e reúnam a
as condições legais para o efeito
o e sejam detentores do
Assistente Graduado
da
grau de C
Consultor e da categ
goria de A
Assistente Graduado
G
Sénior
S
ou A
G
especialida
ade. O lug
gar está reservado a m
médicos qu
ue tenham com previisão de de
esempenho de
funções pa
ara o períod
do de 3 ano
os e que ten
nham cond
dições para ocupar o c
cargo de im
mediato.
A manifesttação de in
nteresse individual dev erá efetivar-se sobre a forma de candidaturra, através dos
seguintes d
documento
os:
1) Requ
uerimento dirigido
d
ao
o Conselho
o de Administração, onde devve constar identificaç
ção
completa (Nom
me, naturalidade, data
a de nasciimento, nac
cionalidade
e, número de cartão de
édula da Ordem
O
dos M
Médicos, morada, cód
digo
cidadão ou de bilhete de identidade , número cé
posta
al, telefone e endereço de correio
o eletrónico
o);
2) Com
mprovativo da
d inscrição
o no colég
gio da espe
ecialidade de
d Cirurgia
a Maxilo-Fac
cial na Ord
dem
dos M
Médicos;
3) Dois d
os, impresso
os em suporrtes de papel e em fich
heiros de fo
ormato PDF gravados num
n
documento
dispo
ositivo portá
átil de mem
mória: a) Cu
urriculum vitae em form
mato europa
ass; b) Plan
no de ação do
Serviço de Cirurrgia Maxilo-Facial, para
a três anos (2019-2021)
(
.
nteresse individual dev
ve ser entreg
gue até às 16 horas de
e dia 11 de
e abril de 20
018,
A manifesttação de in
no secreta
ariado do Conselho de Administraç
ção.
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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