Reserva de Recrutamento para Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde
Materna, Obstétrica e Ginecológica
Requisitos e Condições
Procedimento de seleção com vista à criação de reserva de recrutamento para Enfermeiros
Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica (EESMOG), tendo
em vista o preenchimento das necessidades do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. (CHLN).
N.º de postos de trabalho a preencher: 14
Prazo de validade: O procedimento tem a validade de um ano, prorrogável, por uma única
vez, até ao limite de seis meses.
Funções a desempenhar: As inerentes ao conteúdo funcional decorrente da atribuição do
título de EESMOG pela Ordem dos Enfermeiros, conjugado com o n.º 2 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22.09 e n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 247/2009, de
22.09.
Local de Trabalho: Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. – Departamento de Obstetrícia,
Ginecologia e Medicina da Reprodução, Serviços de Bloco de Partos/Urgência ou Unidade de
Internamento de Medicina Materno Fetal.
Vencimento: De acordo com a tabela remuneratória aplicável à carreira especial de
enfermagem.
Formalização da candidatura: Resposta ao presente anúncio, mediante entrega de Sinopse
Curricular e formalização de disponibilização em requerimento em papel normalizado, formato
A4 branco, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, onde conste:
- Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimento, número e data de validade
do Cartão de Cidadão, residência, contacto telefónico e endereço eletrónico);
- Habilitações literárias e profissionais, com data de obtenção do título de EESMOG;
- Número de Cédula Profissional, emitida pela Ordem dos Enfermeiros (anexar cópia
atualizada).
Critérios de Desempate:
- Tempo de exercício profissional;
- Tempo de título de ESMOG;
- Tempo de experiência profissional, na área;
- Projetos desenvolvidos, na área.

DIRECÇÃO DE

ENFERMAGEM
Av. Professor Egas Moniz
1649-035 LISBOA
Tel: 217 805 000 – Fax: 217 805 610
www.chln.pt

Alameda das Linhas de Torres, 117
1769-001 LISBOA
Tel: 217 548 000 – Fax: 217 548 215
www.chln.pt

