
 

 

 

 

 

Serviço de Recursos Humanos 

ANÚNCIO PÚBLICO PARA NOMEAÇÃO DE CARGO DE COORDENADOR DO GABINETE JURÍDICO (M/F) 

  

Nos termos do artigo 35.º do Regulamento Interno do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE (adiante abreviadamente 

designado de HSOG) e do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, faz-se público que, por deliberação do 

Conselho de Administração de 05 de novembro de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento com vista 

à manifestação de interesse individual para o exercício de funções, em comissão de serviço, de Coordenador(a) do Gabinete Jurídico 

do HSOG.  

 

Perfil dos Candidatos: Conhecimentos adequados, com formação académica em Direito, com capacidade de organização e 

liderança necessários à prossecução dos objetivos definidos para o Gabinete Jurídico do HSOG. 

 

Regime de trabalho: As funções de Coordenação são exercidas em regime de comissão de serviço, ao abrigo do Código do 

Trabalho, por período igual ao do mandato do Conselho de Administração. 

 

Formalização de candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas obrigatoriamente através de requerimento próprio, 

disponível na página eletrónica do HSOG, www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt, área de recrutamento, dirigido ao Presidente 

do Conselho de Administração do HSOG, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação deste aviso, remetidas 

para o endereço de correio eletrónico: recrutamento@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt.  

 

Da apresentação da candidatura devem constar os seguintes documentos: formulário de candidatura disponível na página 

eletrónica do HSOG, www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt; curriculum vitae europass ou europeu, com menos de 2000 palavras 

(onde conste, designadamente, a experiência profissional, a formação profissional e outras atividades relevantes), e também um 

plano de gestão/atividades (com menos de 3000 palavras). 

 

Comissão de Avaliação: As candidaturas serão analisadas por uma Comissão de Avaliação constituída pelo Prof. Dr. Salvato Trigo, 

presidente do Conselho de Administração do Hospital Escola Fernando Pessoa; Dr. Bolota Belchior, Advogado, e pela Dra. Fernanda 

Andrade, Diretora do Serviço de Recursos Humanos do HSOG. No caso de impedimento, os elementos da comissão de avaliação 

serão substituídos pelo Administrador Hospitalar do HSOG, Dr. José Carlos Fernandes Pereira (na qualidade de suplente).  

 

Análise, Discussão e Parecer: A Comissão de Avaliação procederá à análise curricular e entrevista profissional de seleção dos/as 

candidatos/as, cujo resultado se evidenciará no parecer qualitativo final. A Comissão de Avaliação reserva-se no direito de solicitar 

aos candidatos a apresentação de documentos originais, designadamente documentos comprovativos de formação, experiência 

profissional e/ou outras atividades relevantes.   

 

Requisitos Obrigatórios: Experiência Profissional mínima de 3 anos em funções de coordenação ou direção de Serviços/Gabinetes 

Jurídicos, em instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. 

 

Nomeação: A nomeação do(a) Coordenador(a), faz-se em reunião ordinária do Conselho de Administração. 

 

Publicitação: A nomeação será publicada no Portal Interno e no sítio da instituição na Internet. 

 

Consideram-se sem efeito todas as candidaturas espontâneas, recebidas no HSOG, até à data desta publicação, sendo somente 

válidas as recebidas para efeitos do presente procedimento e que cumpram os requisitos de candidatura. 

 

Guimarães, 15 de novembro de 2021 

O Presidente do Conselho de Administração, 

António Henrique Machado Capelas 


