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DATA: 23 d
de agosto de
d 2019
ASSUNTO: Recrutame
ento de Diretor de Serviiço de Urgê
ência Geral
PALAVRAS-CHAVE:

AVISO
Recrutam
mento de Diiretor de Serviço de Urg
gência Gera
al
ho de Administração do
d Centro H
Hospitalar Universitário
U
de Coimbrra, EPE (CHUC), delibe
erou
O Conselh
na sua re
eunião ord
dinária de 14 de ag
gosto de 2019
2
abrir um processso de ac
colhimento de
manifestaç
ção de inte
eresse individ
dual condu
ucente ao re
ecrutamentto de Direto
or de Serviç
ço de Urgên
ncia
Geral.
creto-Lei n.ºº 18/2017, de 10 de fev
vereiro, e da
as normas de
d nomeaç
ção
Nos termoss do artigo 28º do Dec
dos diretorres de serviço, aprovadas pelo C
Conselho de
e Administra
ação do CH
HUC em 25 de janeiro de
2018, faz-se aviso público no sittio eletrónic
co institucio
onal de que se vai iniiciar o proc
cedimento de
D
de Urrgência Ge
eral.
recrutamento para o cargo de Diretor
O presente aviso é dirigido ao
os médicos interessad
dos, inscritoss no colég
gio da espe
ecialidade de
urgia Geral e Medicina
a Intensiva da
d Ordem dos
d Médico
os, vinculado
os a instituiç
ção
Medicina Interna, Ciru
o Nacional de
d Saúde, que
q
reúnam
m as condiç
ções legais para o efeiito e sejam detentoress do
do Serviço
grau de C
Consultor e da categ
goria de A
Assistente Graduado
G
Sénior
S
ou A
Assistente Graduado
G
da
especialida
ade.
O lugar esstá reservad
do a médic
cos que ten
nham com previsão de
d desempe
enho de fu
unções para
a o
período de
e 3 anos e que
q
tenham
m condiçõess para ocup
par o cargo
o de imedia
ato.
A manifesttação de in
nteresse individual dev erá efetivar-se sobre a forma de candidaturra, através dos
seguintes d
documento
os:
1) Requerimento dirigido ao
o Conselho
o de Adm
ministração, onde devve constar identificaç
ção
com
mpleta (Nom
me, naturalidade, datta de nascimento, nacionalidade
e, número de cartão de
cida
adão ou de
d bilhete de
d identida
ade, núme
ero cédula da Ordem
m dos Méd
dicos, morada,
cód
digo postal, telefone e endereço
e
d
de correio eletrónico);
e
2) Com
mprovativo da inscrição na Ordem
m dos Médicos e do grrau de Conssultor;
3) Doiss documentos, impresssos em sup
portes de papel e em ficheiros d
de formato PDF gravados
num
m dispositivo
o portátil de memória
a: a) Curricu
ulum vitae em formatto europasss; b) Plano de
açã
ão do Serviç
ço de Urgên
ncia Geral, p
para três an
nos (2019-20
022).
A manifesttação de in
nteresse ind
dividual dev
ve ser entre
egue até àss 16 horas d
de dia 9 de
e setembro 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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