
 

IMPRESSO DE CANDIDATURA 

 

 

 

 

Procedimento concursal comum urgente para ocupação de um posto de trabalho na categoria de assistente 

da carreira médica, na área hospitalar - especialidade de ortopedia, em regime de contrato de trabalho sem 

termo, de acordo com o Código do Trabalho, a que corresponde o conteúdo funcional estabelecido no n.º 1 

da cláusula 10.ª do Acordo de Empresa da Carreira dos Médicos nas Entidades Públicas Empresariais 

celebrado entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma, E.P.E, e o Sindicato Independente dos Médicos e 

o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, publicado no JORAM, III Série, n.º 4, de 17 de fevereiro de 2016 e no 

n.º 1 do artigo 7.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, aditado pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012, 

de 31 de Dezembro, aberto pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., pelo aviso n.º 

67/2018/M, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 213, de 06 de novembro de 2018, página 

29691. 

Eu, ____________________________________________________________, nascido(a) a __/__/____, na 

freguesia de ___________________ , concelho de ___________________________ , sexo _, nacionalidade 

_____________________, portador(a) do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ______________ , 

passado pelo Centro de Identificação de ___________________ , válido até __/__/____, n.º de identificação 

fiscal _________, residente em _____________________________________________________________, 

freguesia de _________________________, CP ____-___, com endereço eletrónico 

_____________________________@______________ e telefone n.º _________, detentor do grau de 

especialista em ___________________________ venho requerer a V. Ex.ª a minha admissão ao supra 

referido procedimento concursal. 

Para os devidos efeitos junto os seguintes documentos: 

Fotocópia do comprovativo do grau de especialista na especialidade de ortopedia ou outro documento 

idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;  

Comprovativo da nota obtida na avaliação final do internato médico; 

Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos como membro efetivo, atualizado; 

Cinco exemplares do curriculum vitae, elaborado em modelo europeu, com a descrição das atividades 

desenvolvidas; 

Mais declaro que são verdadeiros os factos constantes da presente candidatura. 
 

Pede deferimento, 

____________, ___ de _________________ de 20___ 

 

     ________________________________________  

 

Os dados constantes neste documento serão objecto de registo informático na base de dados do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Registo de Entrada 

 
N.º E ____________ 
 
Data ____/____/____ 
 

Rub _____________

 
(A preencher pelos serviços) 

 

Exma. Senhora 

Presidente do Conselho de Administração do 

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. 

Avenida Luís de Camões, n.º 57 

9004 – 514 Funchal 

 

 

 

Procedimento Concursal n.º 2018050 
 

Candidato n.º _______ 
(A preencher pelos serviços) 
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