
 

 

 

 

 

 

PUBLICITAÇÂO DE NOMEAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL (M/F)  

 

Nos termos do artº 35.º do Regulamento Interno do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE e do artº 

28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, anuncia-se que, por deliberação do Conselho de 

Administração de 25 de fevereiro de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento com 

vista à manifestação de interesse individual para, em comissão de serviço, exercer funções, de Diretor (a) do 

Serviço de Cirurgia Geral do HSOG.  

 

Perfil dos Candidatos: Podem materializar a manifestação de interesse individual os médicos inscritos no Colégio 

da Especialidade de Cirurgia Geral, da Ordem dos Médicos, vinculados a instituição do Serviço Nacional de Saúde, 

detentores de um currículo profissional robusto (assistencial, organizativo, formativo, científico e académico) e de 

um programa de desenvolvimento e gestão clínica para o Serviço de Cirurgia Geral deste Hospital.   

 

Requisitos preferenciais: Evidência curricular de gestão e com maior graduação na carreira médica, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

Conteúdo funcional, Remuneração e Regime de Trabalho: O conteúdo funcional, remuneração e o regime de 

trabalho são os estabelecidos na carreira médica em vigor, bem como nos princípios e regras aplicáveis às unidades 

de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a natureza de entidade pública empresarial, 

conforme Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

 

Formalização de candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas 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 deste Anúncio, remetidas para o endereço de correio eletrónico: 

secretariadoconselho@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 (com 

menos de 3000 palavras), para o serviço em causa. 

Comissão de Avaliação: As candidaturas serão analisadas por uma comissão ad-hoc, composta pelo 

Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Henrique Machado Capelas, pelo Diretor Clínico, 

Dr. Hélder José dos Santos Trigo e pelos Adjuntos da Direção Clínica, Dra. Clara Sofia Domingues Paz Dias 

e Dr. Pedro Miguel Guimarães Marques Cunha.  

Avaliação e Decisão: A Comissão de Avaliação fará uma análise curricular das candidaturas a avaliar e uma 

entrevista, cujo resultado se evidenciará no parecer qualitativo final, suporte da decisão, para efeitos da 

deliberação posterior de nomeação do(a) Diretor(a) do Serviço de Cirurgia Geral, em reunião ordinária do 

Conselho de Administração. 

Guimarães, 5 de março de 2021 

O Presidente do Conselho de Administração,  
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