
  De: doctor3=s24group.com@88.dtikm1.com <doctor3=s24group.com@88.dtikm1.com> em 
nome de Inês Montezuma <doctor3@s24group.com> 
Enviado: terça-feira, 19 de julho de 2016 14:25 
Para:   
Assunto: Concurso Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
 

 

 
 
Concurso Centro Hospitalar Lisboa Ocidental  
 

 
Boa tarde Doutor(a), 
  
Está a decorrer com concurso para a Aquisição de Serviços Médicos no Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental – Pediatria e Neonatologia. 
  
1 – Pediatria 
  
LOTE 1 
  
- Especialistas de Pediatria – 20 horas semanais realizadas em dois períodos. Em horário a 
definir pelo Serviço. 
  
Tarefas a desempenhar: 
- Observação, diagnóstico e terapêutica de situações clínicas da urgência pediátrica; 
- Monitorização e terapêutica de quadros clínicos complexos internados em Unidade da 
Cuidados Especiais Pediátricos. 
Período horário: das 9h às 24h às segundas-feiras, sábados, domingos e feriados e das 18h 
às 24h de terça a sexta-feira. 
  
Requisitos: 
  
- Experiência, recente, comprovada em urgência pediátrica de hospital central 
- Experiência com o programa informático HCIS 
  
LOTE 2 
  
- Especialistas de Medicina Geral e Familiar – 20 horas semanais a realizar aos sábados, 
domingos e feriados e nos dias da semana em horário a definir pelo Serviço. 
  
Tarefas a desempenhar: 
- Observação, diagnóstico e terapêutica de situações clínicas da urgência pediátrica; 
Período horário: das 9h às 24h às segundas-feiras, sábados, domingos e feriados e das 18h 
às 24h de terça a sexta-feira. 
  
Requisitos: 
  
- Experiência, recente, comprovada em urgência pediátrica de hospital central 
- Experiência com o programa informático HCIS 
  
LOTE 3 – Médicos 
 
- Médicos não especialistas (internos de medicina geral e familiar) – 30 horas semanais a 
realizar aos sábados, domingos e feriados e nos dias da semana em horário a definir pelo 
Serviço. 
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Tarefas a desempenhar: 
- Observação, diagnóstico e terapêutica de situações clinicas da urgência pediátrica; 
  
Requisitos: 
 
- Experiência, recente, comprovada em urgência pediátrica de hospital central 
- Experiência com o programa informático HCIS 
  
2 – Neonatologia 
  
LOTE 4 – Médicos especialistas em Neonatologia 
  
- Especialistas de Pediatria – 42 horas semanais de urgência que podem ser realizadas em 
todos os dias da 
semana, nomeadamente durante os fins-de-semana e feriados, em turnos de 12, 18 ou 24 
horas. 
  
Tarefas a desempenhar: 
 
- Assistência aos doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios 
- Apoio aos RN na Sala de Partos 
- Berçário 
  
Requisitos: 
  
- Experiência actual em intensivismo neonatal de pelo menos 6 meses. 
  
LOTE 5 – Médicos não especialistas 
  
- 6 horas semanais de urgência que podem ser realizadas em todos os dias da semana, 
nomeadamente durante os fins-de-semana e feriados, em turnos de 12, 18 ou 24 horas. 
  
Tarefas a desempenhar: 
 
- Assistência aos doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios 
- Apoio aos RN na Sala de Partos 
- Berçário 
  
Requisitos: 
  
-Experiência com o programa informático utilizado na Unidade de Neonatologia do HSFX 
(programa Picis) 
   
 Valor hora: 
  
- Especialistas: 25€ 
- Não Especialistas: 19€. 
  
 Documentos necessários: 
  
- Cartão de Cidadão; 
- Cédula Profissional; 
- CV; 
- Seguro de Responsabilidade Civil; 
  
Se estiver interessado/a ou conhecer algum/a colega disponível, não hesite em contactar. 
  
Muito obrigada.  
   

 


