
Hospital da Senhora da Oliveira – Guimarães, EPE 

 

Declaração de Retificação 

 

Sumário: Retificação do procedimento concursal comum de acesso, para recrutamento de pessoal médico para a 

categoria de assistente graduado sénior, da área hospitalar — anestesiologia — da carreira médica 

Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 7203/2022, publicado no Diário da República, na 2.ª série, n.º 70, de 8 de 

abril de 2022, retifica-se: 

Onde se lê: 

« 13.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes elementos: 

a) Documento comprovativo do grau de consultor na área de Anestesiologia, 

b) Documento comprovativo do tipo de vínculo à sua instituição de origem e do exercício efetivo com a categoria 

de Assistente Graduado, com indicação da sua duração. 

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos; 

d) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 

atividades desenvolvidas, que devem estar devidamente datados, rubricados e assinados; 

e) Cinco exemplares de um plano de gestão; 

f) Declaração no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o 

candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos exigidos.» 

 

Deve ler-se: 

«13.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes elementos: 

a) Documento comprovativo do grau de consultor na área de Anestesiologia, 

b) Documento comprovativo do tipo de vínculo à sua instituição de origem e do exercício efetivo com a categoria 

de Assistente Graduado, com indicação da sua duração. 

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos; 

d) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 

atividades desenvolvidas, que devem estar devidamente datados, rubricados e assinados; 

e) Cinco exemplares de um plano de gestão (Organização de um serviço de anestesiologia enquadrado num 

hospital grupo C); 

f) Declaração no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o 

candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos exigidos » 

 11 de abril de 2022 

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, 

Maria Fernanda de Magalhães Andrade  

 


