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NÚMERO: 77/2019
DATA: 08 d
de novembrro de 2019
ASSUNTO: Recrutame
ento de Diretor de Patollogia Clínica
PALAVRAS-CHAVE:
AVISO
Recrutamento de Dire
etor de Serv
viço de Pato
ologia Clínic
ca
O Conse
elho de Ad
dministração
o do Centtro Hospitalar Universitário de C
Coimbra, E.P.E. (CHUC
C),
deliberou
u na sua reu
união ordiná
ária de 07 d
de novemb
bro de 2019 abrir um prrocesso de acolhimentto
de maniffestação de
e interesse individual c
conducente ao recruttamento de
e Diretor de
e Serviço de
d
Patologia
a Clínica.
Nos term
mos do artig
go 28º, do
o Decreto-LLei n.º 18/2
2017, de 10
0 de fevere
eiro, e dass normas de
d
nomeaçã
ão dos diretores de serviço, aprov
vadas pelo Conselho de
d Administtração CHU
UC em 25 de
d
janeiro d
de 2018, fa
az-se aviso público no
o sítio elettrónico institucional de
e que se vai iniciar o
procedim
mento de re
ecrutamento
o para o ca
argo de Dire
etor de Pato
ologia Clínic
ca
O presen
nte aviso é dirigido ao
os interessa dos detenttores da especialidade
ogia Clínica
a,
e de Patolo
inscritos n
no colégio da
d respetiva
a especialid
dade da Orrdem dos Médicos,
M
vinc
culados a in
nstituição do
d
Serviço N
Nacional de
e Saúde, qu
ue reúnam a
as condições legais pa
ara o efeito
o e sejam detentores do
d
grau de Consultor e da categ
goria de A
Assistente Graduado
G
Sénior ou A
Assistente Graduado da
d
dade. O lug
gar está resservado a m
médicos qu
ue tenham com previssão de dese
empenho de
d
especialid
funções p
para o perío
odo de 3 an
nos e que te
enham con
ndições para ocupar o cargo de imediato.
A manife
estação de interesse in
ndividual de
everá efetiv
var-se sobre
e a forma d
de candidatura, atravé
és
dos seguiintes docum
mentos:
1) Requerimento dirigido
o ao Conse lho de Adm
ministração,, onde devve constar id
dentificaçã
ão
(
natturalidade, data de na
ascimento, nacionalida
ade, númerro de cartã
ão
completa (Nome,
de cidadã
ão ou de bilhete
b
de identidade
e, número cédula da
a Ordem dos
d
Médico
os,
morada, có
ódigo posta
al, telefone e endereço
o de correio
o eletrónico
o);
2) Comprovativo da insc
crição no co
olégio da especialidad
e
de de Pato
ologia Clínic
ca na Ordem
m
os;
dos Médico
3) Dois documentos, im
mpressos em
m suportes de papel e em fich
heiros de formato
f
PD
DF
gravados num
n
dispositivo portátill de memória: a) Curriculum vitae
e em forma
ato europasss;
b) Plano de
e ação do Serviço
S
de P
Patologia Clínica
C
para três anos (22019-2022).
estação de interesse individual de
eve ser entre
egue até às 16 horas d
de dia 29 de
d novembrro
A manife
de 2019, no secretarriado do Co
onselho de A
Administraç
ção.
esso de rec
crutamento
o obedece
e às norma
as de nomeação do
os diretores de serviço
o,
O proce
aprovada
as pelo Con
nselho de Administraçã
A
ão do CHUC em 25 de
e janeiro de
e 2018 e publicitadas no
n
portal insttitucional em 5 de feve
ereiro de 20
018.
O Conselho de Admin
nistração.
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