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de dezembrro de 2019
ASSUNTO: Recrutame
ento de Diretor de Serviiço de Pediatria Ambulatória
PALAVRAS-CHAVE:
AVISO
Recruta
amento de Diretor de Pediatria
P
Am
mbulatória
O Conse
elho de Ad
dministraçã
ão do Cen
ntro Hospita
alar Universsitário de Coimbra, EPE
E
(CHUC
C),
deliberou
u na sua reu
união ordiná
ária de 12 d
de dezemb
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
Pediatria Ambulatórria.
ei n.º 18/2017, de 10
Nos term
mos do artigo 28º do Decreto-Le
0 de fevere
eiro, e dass normas de
d
nomeaçã
ão dos dire
etores de serviço, ap
provadas pelo
p
Conselho de Ad ministração
o do Centrro
Hospitala
ar Universitário de Coim
mbra, EPE (C
CHUC) em 25
2 de janeiro de 2018, faz-se aviso público no
n
mento para
sítio eletró
ónico institu
ucional de que
q
se vai in
niciar o proc
cedimento de recrutam
a o cargo de
d
Diretor de
e Serviço de
e Pediatria Ambulatória
A
a.
O presen
nte aviso é dirigido
d
aos interessado
os detentorres da espe
ecialidade d
de Pediatria
a, inscritos no
n
colégio d
da respetiva
a especialidade da O
Ordem dos Médicos, vinculados
v
a instituição
o do Serviç
ço
Nacional de Saúde, que reúnam as condiições legaiss para o efe
eito e sejam
m detentores do grau de
d
c
uado Sénio
or ou Ass istente Gra
aduado da
d
Consultorr e da categoria
de Assiste nte Gradu
especialid
dade. O lug
gar está resservado a m
médicos qu
ue tenham com previssão de dese
empenho de
d
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) Req
querimento dirigido ao Conselho
o de Admiinistração, onde deve
e constar id
dentificaçã
ão
com
mpleta (Nome, naturalidade, datta de nascimento, nac
cionalidade
e, número de
d cartão de
d
cidadão ou de
d bilhete de
d identida
ade, númerro cédula da
d Ordem dos Médic
cos, morada
a,
digo postal,, telefone e endereço de correio eletrónico);;
cód
2) Comprovativo
o da inscriç
ção no co
olégio da especialida
e
ade de Pe
ediatria na Ordem do
os
Médicos;
3) Doiis documen
ntos, impressos em sup
portes de pa
apel e em ficheiros
f
de
e formato PDF gravado
os
num
m dispositivo
o portátil de memória
a: a) Curricu
ulum vitae em
e formato
o europass; b) Plano de
d
açã
ão do Serviç
ço de Pedia
atria Ambullatória, para
a três anos (2020-2022) .
A manife
estação de interesse individual de
eve ser entre
egue até às
à 16 horas d
de dia 15 de
d janeiro de
d
2020, no ssecretariad
do do Conse
elho de Adm
ministração
o.
O proce
esso de rec
crutamento
o obedece
e às norma
as de nomeação do
os diretores de serviço
o,
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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