
ANÚNCIO 
A Fundação Sarah BeiFão/António Costa Carvalho, Instituição Particular de Solidariedade Social, 

N I PC 501434674, com sede na Quinta dos Freixos, 3420 - 411 Tábua com a finalidade de reforçar o 
quadro de recursos humanos ao seu serviço promove, pelo presente meio, a abertura de um concurso 
para admissão de um(a) ENFERMEIRO(A) em regime de contrato de trabalho a tempo inteiro de 35 
horas semanais. a exercer funções na sede da Instituição. 

Con~tituem requ~itos de admissão: 
a) Específicos: 
1- Possuir licenciatura em Enfermagem; 
2-Estar inscrito na Ordem dos Enfermeiros; 

b) Preferenciais: 
1- Licenciatura em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
2- Formação Certificada em Osteopatia 
3- Certificado de Competências Pedagógicas 

b) Gerais: 
1-Possuir nacionalidade portuguesa; 
2- Idade máxima ao anos; . 
3- Residência no Distrito de Coimbra; 
4-Carta de Condução - Categoria B; 
5-Possuir viatura própria; 
6- Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para as funções a que se candidata; 
7- Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções; 
8- C-umprir as leis de vacinação obrigatória 

As candidaturas deverão ser apresentadas, por escrito na sede da Instituição, ou por correio 
registado com aviso de receção, na prazo de três dias úteis a contar da presente publicação, devendo 
ser acompanhadas, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos: 

1- Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
2- Documento comprovativo (fotocópia da Cédula Profissional) de inscrição na Ordem dos 

Enfermeiros; 
3-Curriculum Vitae detalhado, actualizado e assinaqo, do qual conste a residência, telefone, 

endereço electrónico, funções que exerce oule desempenhou anteriormente e demais informações 
que o candidato entenda pertinente para as funções a que se candidata. 

4- Declaração assinada pelo proponente em que declare, sob compromisso de honra, que preenche 
os requisitos gerais de admissão ao presente concurso. 

Os Critérios de seleção dos candidatos a concurso e posterior admissão estão disponíveis 
para consulta na secretaria da Instituição. 

P'lo Conselho de Administração , 

a) Dr. Sérgio Cunha Velho de Sousa 
(Presidente) 

Tábua, 31 de Outubro de 2016 


