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ASSUNTO: Admissão de pessoal 
 

 Para os devidos efeitos, dá-se conhecimento de que os organismos a seguir mencionados necessitam 
admitir o pessoal indicado: 

Hospital de Cândido de Figueiredo - Tondela 

Necessita admitir por transferência ou requisição, um Técnico Superior de Serviço Social  

Os eventuais interessados deverão contactar o serviço de pessoal deste Hospital, através do telefone 
232819060, extensão 315 e remeter a sua candidatura dirigida à Presidente do Conselho de 
Administração, acompanhada de curriculum vitae, para o Hospital de Cândido de Figueiredo, Av. 
General Humberto Delgado, 3460-525 Tondela. 

Instituto de Emergência Médica 

Necessita recrutar, em regime de acumulação, Enfermeiros, com conhecimentos na área da 
emergência para exercerem funções, a tempo parcial, no Departamento de Formação em Emergência 
Médica, na sede do Instituto, em Lisboa, sendo factor preferencial a experiência em formação em 
emergência médica acreditada por este organismo. 

Os eventuais interessados deverão apresentar a sua candidatura na Unidade de Expediente e 
Arquivo do INEM, Rua Almirante Barroso, nº 36, 1000-003 Lisboa, ou envia-la pelos CTT e ser 
formalizada através de requerimento com identificação completa do candidato acompanhado de 
curriculum vitae. Quaisquer esclarecimentos poderão ser solicitados para o telefone 213508100, 
Departamento de Recursos Humanos, das 10H às 12H e das 14H às 17H. 

Hospital Distrital de Faro 

Necessita admitir pessoal, por requisição, na carreira de Fogueiro, do Grupo de Pessoal Operário, para 
exercer funções no Serviço de Instalações e Equipamentos. 

Os eventuais interessados deverão contactar este hospital, através do telefone 289891100, Rua Leão 
Penedo – 8000-386 Faro. 
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