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NÚMERO: 12/2020
DATA: 10 d
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: Procedime
ento de sele
eção e nom
meação para o cargo de
d Diretor do
o Serviço de
e Medicina da
Reproduçã
ão – Aviso de
d Recrutam
mento de Dirretor de Serviço de Med
dicina da Reprodução
PALAVRAS-CHAVE:
Deliberaçã
ão do Conselho de Administração
o de 06.02.2
2020:
Aviso
Rec
crutamento de Diretor d
de Serviço de
d Medicina
a da Reprod
dução
O Consellho de Adm
ministração do
d Centro H
Hospitalar Universitário
U
de Coimbrra, EPE (CHU
UC), deliberou
na sua rreunião ord
dinária de 6 de feve
ereiro de 2020
2
abrir um proce sso de ac
colhimento de
manifesta
ação de in
nteresse ind
dividual con
nducente ao
a recrutamento de Diretor de Medicina da
Reproduç
ção.
Nos term
mos do artig
go 28º do Decreto-Lei
D
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro
o, do artigo
o 46º e 47º do
Regulamento Interno do CHUC
C e das no
ormas de no
omeação dos
d diretore
es de serviç
ço, aprovad
das
pelo Con
ão do Cen
nselho de Administraç
A
ntro Hospita
alar e Unive
ersitário de Coimbra, EPE
E
em 25 de
janeiro d
de 2018, fa
az-se aviso público n
no sítio ele
etrónico insttitucional d
de que se vai iniciarr o
procedim
mento de re
ecrutamento
o para o ca
argo de Dire
etor de Med
dicina da Re
eprodução
o.
O presen
nte aviso é dirigido aos intere
essados detentores da especiallidade de Ginecolog
gia/
Obstetrícia, com sub
bespecialid
dade de Me
edicina da Reproduçã
ão, inscritos no colégio
o da respettiva
especialid
dade da Ordem
O
dos Médicos,
M
co
om o grau de
d Consultor, vinculado
os a instituiç
ção do Serviço
Nacional de Saúde
e, que reún
nam as co ndições leg
gais para o efeito. O lugar está
á reservado
o a
médicos que tenham com pre
evisão de d esempenho
o de funções para o p
período de 3 anos e que
q
tenham c
condições para
p
ocupa
ar o cargo d
de imediato
o.
A manife
estação de interesse in
ndividual de
everá efetivar-se sobre a forma de candidatura, atrav
vés
dos seguiintes docum
mentos:
1) Requ
uerimento dirigido ao
o Conselho
o de Admiinistração, onde devve constar identificaç
ção
completa (Nom
me, naturalidade, data
a de nascimento, nac
cionalidade
e, número de cartão de
i
édula da Ordem dos M
Médicos, mo
orada, código
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 colégio
o da especialidade de
e Ginecolog
gia/Obstetríícia na Ordem
dos M
Médicos;
3) Dois documento
os, impresso
os em suporrtes de papel e em fich
heiros de forrmato PDF gravados
g
num
dispo
ositivo portá
átil de mem
mória: a) Cu rriculum vita
ae em form
mato europa
ass; b) Plano de ação do
Serviço de Medicina da Re
eprodução para três an
nos (2020-20
022).
A manife
estação de interesse individual de
eve ser entre
egue até às
à 16:00 hora
as de dia 28
2 de fevere
eiro
de 2020, no secretarriado do Co
onselho de A
Administraç
ção.
O proce
esso de rec
crutamento
o obedece
e às norma
as de nom
meação do
os diretore
es de serviço,
aprovada
as pelo Conselho de Administraç
A
ção do CHU
UC em 25 de
d janeiro d
de 2018 e publicitadas no
portal insttitucional em 5 de feve
ereiro de 20
018.
O Conselho de Admin
nistração.
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