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CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, EPE 

Procedimento de Acolhimento de Manifestação de Interesse Individual para o cargo de 

Diretor/a do Serviço de Gestão de Doentes e Arquivo 

Aviso 

Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 23º n.º 1 e Artigo 28º n.º 1 e n.º 3 do Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, e em cumprimento da deliberação do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, datada de 7 de julho de 2021, faz-se público que se encontra 

aberto o procedimento para acolhimento de manifestação de interesse individual, tendo em vista a 

nomeação de um/a Diretor/a do Serviço de Gestão de Doentes e Arquivo do Centro Hospitalar de Entre 

Douro e Vouga, EPE, na modalidade de comissão de serviço pelo período de três anos, dando-se assim 

cumprimento aos princípios legais que regulam a matéria, nomeadamente os princípios da imparcialidade, 

da transparência, da igualdade de oportunidades e da não discriminação. 

1) Âmbito: Podem materializar a manifestação de interesse individual os/as profissionais vinculados/as 

a Instituição do Serviço Nacional de Saúde, a título definitivo e com disponibilidade imediata, com 

experiência em funções de gestão intermédia ou equivalente, designadamente na área de Gestão 

de Doentes e Arquivo, detentores/as de um currículo profissional robusto e com formação 

adequada. 

2) Conteúdo funcional: Coordenar as atividades do Serviço, de acordo com as competências descritas 

no Regulamento Interno do CHEDV, bem como nos princípios e regras aplicáveis às unidades de 

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

conforme o Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, nomeadamente assegurar a qualidade 

técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir os prazos adequados à eficaz 

prestação do serviço, tendo em vista a satisfação do interesse dos/as destinatários/as; apoiar e 

motivar os/as trabalhadores/as, facultando-lhes e proporcionando-lhes os adequados 

conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao desempenho das funções; cumprir e fazer 

cumprir as normas e procedimentos internos do serviço; efetuar a avaliação de desempenho dos/as 

trabalhadores/as; controlar a respetiva assiduidade, pontualidade e cumprimento do horário normal 

de trabalho; identificar as necessidades de formação.  

3) Local de Trabalho: As funções serão exercidas na sede do Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, EPE, sito na Rua Dr. Cândido Pinho n.º 5, 4520-211 Santa Maria da Feira ou em cada uma das 

unidades hospitalares que o integram.  
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4) Horário de Trabalho: A duração semanal será a que estiver legalmente em vigor, de acordo com os 

princípios e regras aplicáveis às unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

com a natureza de entidade pública empresarial.   

5) Remuneração base: A remuneração mensal ilíquida a auferir será a correspondente ao cargo de 

diretor/a de serviço, equiparado à que está estipulada para os Cargos de Direção Intermédia de 2.º 

Grau, incluindo a eventual atribuição de suplementos remuneratórios.  

6) Formalização da manifestação de interesse individual: Os/As candidatos/as deverão formalizar a 

manifestação de interesse individual, mediante a entrega dos seguintes documentos:  

a) Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, onde conste o nome, 

naturalidade, data de nascimento, nacionalidade, número de cartão de cidadã/o, morada, 

telefone e endereço de correio eletrónico;  

b) curriculum vitae em formato Europeu. O/A candidato/a deverá juntar no respetivo 

curriculum vitae, cópia dos documentos comprovativos das situações que invoquem.  

c) Projeto Sumário e Plano de Gestão para o Serviço, para a vigência da comissão de serviço. 

7) Prazo e forma para a apresentação da manifestação de interesse individual: A manifestação de 

interesse individual deverá ser remetida por correio eletrónico, em formato pdf, para o Serviço de 

Gestão de Recursos Humanos através do endereço gestaorh.chedv@chedv.min-saude.pt devendo 

ser expedida até às 24:00 horas do dia 23 de julho de 2021.  

8) Apreciação da manifestação de interesse individual - A apreciação das candidaturas inclui a 

apreciação Curricular, a apreciação do Plano de Gestão do Serviço, podendo o Conselho de 

Administração solicitar entrevista aos/as candidatos/as para discussão do Plano de Gestão do 

Serviço.  

A presente divulgação visa permitir uma escolha mais abrangente dos/as potenciais interessados/as e a 

ulterior nomeação informada por parte do Conselho de Administração. 

 

Santa Maria da Feira, 7 de julho de 2021 

 

O Presidente do Conselho de Administração, 

 
José Miguel Dias Paiva e Costa 
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