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 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E. P. E.

Declaração de Retificação n.º 196/2022

Sumário: Retifica o Aviso n.º 3880/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 
23 de fevereiro de 2022.

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 3880/2022, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 38, de 23 de fevereiro de 2022, referente ao procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de anestesiologia, da carreira 
especial médica ou carreira médica, área de exercício hospitalar, retifica -se que onde se lê:

«13 — Documentos — o requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da posse do grau de consultor de Anestesiologia, com referência 
à classificação final obtida;

b) Documento comprovativo da relação jurídica de emprego público ou privado previamente 
estabelecida com instituição do Serviço Nacional de Saúde e tempo de serviço na categoria de 
Assistente Graduado;

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae, com descrição das atividades desenvolvidas, devi-

damente datados e assinados;
e) Cinco exemplares de um plano de gestão de um serviço ou unidade da área de especiali-

zação do candidato.»

deve ler -se:

«13 — Documentos — o requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da posse do grau de consultor de anestesiologia, com referência 
à classificação final obtida;

b) Documento comprovativo da relação jurídica de emprego público ou privado previamente 
estabelecida com instituição do Serviço Nacional de Saúde e tempo de serviço na categoria de 
assistente graduado;

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae, com descrição das atividades desenvolvidas, devi-

damente datados e assinados;
e) Cinco exemplares de um plano de gestão clínica e organização do Serviço de Anestesiologia 

do Centro Hospitalar Universitário de São João.»

Face ao que antecede, concede -se novo prazo de 15 dias úteis para apresentação de can-
didaturas, a contar da publicitação da presente declaração de retificação no Diário da República, 
sendo válidas todas as candidaturas que sejam entregues dentro do prazo anteriormente fixado.

24 de fevereiro de 2022. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Anabela 
Morais.
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