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ASSUNTO: Recrutame
ento de Diretor de Serviiço de Card
diologia
PALAVRAS-CHAVE:

AVISO
Recruta
amento de Diretor de Serviço
S
de Cardiologia
C
ho de Administração do
d Centro H
Hospitalar Universitário
U
de Coimbrra, EPE (CHUC), delibe
erou
O Conselh
na sua reu
união ordiná
ária de 2 de
e maio de 2019 abrir um
u processo de acolh
himento de manifestaç
ção
de interessse individual conducen
nte ao recru
utamento de Diretor de
e Serviço de
e Cardiolog
gia.
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 Coimbra, EPE (CHUC) em 2
25 de janeirro de 2018, faz-se aviso
o público no 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 Cardiollogia.
e aviso é dirigido
d
aoss interessad
dos detento
ores da esp
pecialidade
e cardiologia, inscritos no
O presente
colégio da
a respetiva
a especialid
dade da O
Ordem dos Médicos, vinculados
v
a instituiçã
ão do Serv
viço
Nacional d
de Saúde, que
q
reúnam
m as condiç
ções legaiss para o efe
eito e sejam
m detentore
es do grau de
Consultor e da categoria de Assistente Grad
duado Sénior ou Assiste
ente Gradu
uado da esp
pecialidade
e. O
lugar está reservado a médico
os que tenh
ham com previsão
p
de
e desempe
enho de funções para
a o
período de
e 3 anos e que
q
tenham
m disponibilid
dade para ocupação imediata d
do cargo.
A manifesttação de in
nteresse individual dev erá efetivar-se sobre a forma de candidaturra, através dos
seguintes d
documento
os:
1) Req
querimento dirigido ao
a Conselh
ho de Adm
ministração, onde devve constar identificaç
ção
com
mpleta (No
ome, natura
alidade, da ta de nasc
cimento, na
acionalidad
de, número de cartão de
cidadão ou de
d bilhete de identid ade, núme
ero cédula da Ordem
m dos Méd
dicos, morada,
cód
digo postal,, telefone e endereço de correio eletrónico);;
2) Comprovativo
o da inscriç
ção no co
olégio da especialidad
e
de de Carrdiologia na Ordem dos
Médicos;
ntos, impresssos em sup
portes de papel
p
e em ficheiros d
de formato PDF gravados
3) Doiis documen
num
m dispositivo portátil de
d memória
a: a) Curric
culum vitae em formatto europass; b) Plano de
açã
ão do Serviç
ço de Card
diologia, parra três anoss (2019-2021).
A manifesttação de in
nteresse individual deve
e ser entreg
gue até às 16 horas de
e dia 15 de maio de 20
019,
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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