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Os resultados do relatório semestral do SINAS (Sistema Nacional de Avaliação da Saúde), publicado agora (16/10), continuam classificando o grupo de atenção à saúde do Hospital Matosignos/Pedro Espanyolo local como entre os prestadores de serviços de saúde que demonstram atender aos critérios de qualidade
em termos de excelência clínica, totalizando 158 instituições avaliadas pelo regulador sanitário. Cirurgia ambulatorial, Neurologia, Ginecologia e Segurança do Paciente registra classificação máxima do Hospital ULSM/Pedro Espanyolo recebeu classificação de excelência clínica em 13 das 16 áreas especiais avaliadas
pela ERS, como parte da SINAS@Hospitais, mantendo seus resultados.  Assim, quanto à análise nas áreas clínicas da especialidade, as mais importantes são cirurgia ambulatorial, neurologia (AVC), ginecologia (histerectomia) e área de tratamento transversal (Avaliação aguda da dor). Também preste atenção à
classificação máxima recebida durante a avaliação de outras áreas como segurança do paciente, adequação e conforto dos objetos e ênfase no usuário. Além da maior avaliação que alcançamos em cirurgia ambulatorial, ginecologia, neurologia, avaliação aguda da dor e segurança do paciente, a verdade é que nas
16 áreas em que fomos avaliados, todos nós temos bom desempenho, o que nos coloca no topo dos hospitais em termos de excelência clínica, enfatiza Taveira Gomez, Presidente do Conselho de Administração da ULSM, acrescentando que nesta instituição a qualidade clínica, bem como segundo a ERS, dos 158
prestadores de serviços de saúde (hospitais públicos, privados e sociais) que atualmente são cobertos pelo SINAS@Hospitais nesta avaliação 121 (77%) receberam classificação de excelência clínica, dos quais 102 (84%) uma estrela que corresponde ao primeiro nível da pontuação. . Inscrição para Carteira de
Estudos de Carreira de Enfermagem O acesso à bolsa de estudos está aqui para acessar um link para o Aplicativo de Bolsas de Pesquisa para Recrutamento de Carreira para Recrutamento de Carreira De Carreira Acesso aqui a uma forma de um conjunto de assistentes técnicos questionário habilidades de
autoavaliação para se candidatar ao cargo de Diretor Interino Insira o questionário aqui. Aplicação para profissionais médicos em geral e medicina de família A Ulsm realizou recentemente um procedimento de conciliação geral para contratar profissionais médicos em O geral e a família em contrato de trabalho por
tempo indeterminado (para garantir uma substituição temporária da licença parental e/ou doença de longo prazo) que não preparou candidatos suficientes para atender a todas as necessidades, ele informou que quaisquer partes interessadas em uma constituição dessa natureza devem fazer sua aplicação nesse
sentido no endereço recursos.humanos@ulsm.min-saude.pt e que sua serialização, se necessário, que é de interesse de mais de um profissional, será baseada na conclusão de uma nota da faculdade de medicina. Por favor, note que as partes interessadas podem ouvir as necessidades abertas a qualquer momento
depois de solicitar esta conta para o endereço de e-mail ao qual são encaminhadas. Procedimento Geral Consistente para A Carreira Médica Assistente Psiquiátrica - Distrito de Exercícios Hospitalares Pode solicitar um procedimento de conciliação, aberto por este edital, médicos com especialização na área
profissional relevante da especialização, que não são titulares de relações de trabalho jurídicas por tempo indeterminado previamente constituído por qualquer serviço, autoridades ou autoridades públicas, inclusive no campo empresarial, não são privados da possibilidade de celebração de contrato de trabalho nos
termos do artigo 22º c (3) da Carta do Serviço Nacional de Saúde, aprovada em anexo ao Decreto 11/93 de 15 de janeiro, acrescentado pela Lei 83-C/2013 de 31 de dezembro. Secretaria Municipal de Saúde de Matozinhos, a E.P.E. informa que o concurso está aberto, no prazo de 10 dias úteis, com a data de
publicação do edital em Di'rio da Rep'blica, procedimento de conciliação dentro da carreira médica, entrando na categoria de assistente psiquiátrico, de acordo com o edital nº 13.680/2020, publicado no Di'rio da'Rep blica, 2ª série, nº 178, de 11º de setembro. Por razões de rapidez e desmaterialização da conciliação,
ou seja, ao facilitar a divulgação dos currículos pelos jurados, os candidatos também devem entregar ou enviar, em mídia digital (CD-ROM ou e-mail - em recursos.humanos@ulsm.min -saude.pt, conforme consta no edital publicado hoje no Di'rio da Rep'blica. Matozinhos, 11 de setembro de 2020. Procedimento de
prestação de serviços médicos ao Departamento de Pronto Atendimento e Terapia Intensiva DEMI - Procedimento Nº. 1362/2020 Unidade local de saúde Matozignos, a EPE pretende firmar contrato de prestação de serviços médicos para serviços médicos, em DEMI - Procedimento nº 1362/2020, com base neste
convite e definição de especificações, de acordo com a ordem 3027/2018 de 19 de março, em 19 de março, Vale lembrar que a oferta deve ser submetida até as 17:00 24.09.2020, e-mail concursos@ulsm.min-saude.pt com referência ao tema serviços médicos, DEPARTAMENTO DEMI - Procedimento nº 1362/2020. A
proposta e os documentos de acompanhamento devem ser enviados exclusivamente ao endereço eletrônico do concursos@ulsm.min-saude.pt. Todos os documentos que serão submetidos em formato pdf são mencionados no artigo 7º do edital.  Um profissional vinculado à atual prestação de serviços de saúde não
poderá iniciar suas atividades até que seja autorizado pela Autoridade Competente para este fim.  ANEXOS I -II - IV Convite - Declaração CE CPS Mapa Oferta 13622020.xls Matosinhos, 18 de setembro de 2020 Processo de recrutamento para o cargo de Diretor de Processo Aberto de Logística seleção e nomeação
para o cargo de Diretor de Logística da secretaria municipal de saúde Matosinhos, E. Veja o anúncio publicado no Di'rio de Republism. Matosinhos, 30 de setembro 2020 X Ordenar por RelevânciaData (Mais recentes primeiro)Data (Mais antigos primeiro)Preço (do maior ao menor)Preço (do menor ao maior)€ / m² (do
maior ao menor)€ / m² (do menor ao maior) Concelhos Matosinhos 5 Porto 3 São Mamede de Infesta 3 Ramalde 1 Distritos Preço Sem mínimo 25€50€100€150€200€250€300€350€400€500€600€700€800€900€1.000€1.250€1.500€2.000€2.500€3.000€4.000€5.000€7.500€10.000€15.000€ Até Sem máximo
25€50€100€150€200€250€300€350€400€500€600€700€800€900€1.000€1.250€1.500€2.000€2.500€3.000€4.000€5.000€7.500€10.000€15.000€ Quartos Casas de banho Área/m² Sem mínimo 10 m²20 m²30 m²40 m²50 m²60 m²70 m²80 m²90 m²100 m²150 m²200 m²250 m²300 m²350 m²400 m²450 m²500 m²600
m²700 m²800 m²900 m²1000 m²1250 m²1500 m²1750 m²2000 m²3000 m²4000 m²5000 m² - Sem máximo 10 m²20 m²30 m²40 m²50 m²60 m²70 m²80 m²90 m²100 m²150 m²200 m²250 m²300 m2350 m2400 m2450 m2500 m2600 m2700 m2800 m2900 m2900 m21000 m21250 m21500 m21750 m21750 m22 200 0 m
23000 m24000 m22 Apartamento tipo Imóvel 13 Chalé Duplex Piso Habitacional Loft Villa Semi-Destacado Casa Kinta T0 Data de publicação No último dia 0 Na semana passada 1 Buscas semelhantes do aluguel hospitalar do hospital Pedro Hispano: , , , , , . Veja mais Para o aluguel T3 próximo ao hospital Pedro
Hispano, em Senhora da Hora, a cozinha é equipada com fogão, fogão, capô, combinados, quartos com... Problema de transmissão Proximo metrô, hospital CUF, hospital Pedro Hispano, Norteshopping, parque da cidade, bom acesso. O condomínio está ligado. Renovado... Problema de transferência ... com todas as
comodidades na área circundante, e transporte público e acesso à artéria principal da cidade, este apartamento... Problema de transferência Apartamento T3, reformado, com área privativo de 127m2, garagem individual para carro e armazenamento, no pátio. Orientação solar... Transfira o problema do Apartamento T2
para o aluguel de imóveis localizados na paróquia do município do Porto e no distrito do Porto. Na área de Francos. Pedro Espanyolo... Transmissão de problemas AP1516. T4 está bem iluminado. Cozinha equipada com móveis. Próximo à estação de metrô Pedro Hispano, o Hospital Pedro Hispano e Norte compram...
Transfira o problema do Apartamento T1 para imóveis alugados localizados na paróquia do município do Porto e no distrito do Porto. Na área de Francos. Pedro Espanyolo... Problema de transferência T1. Perto do Hospital Pedro Hispaniolo. Alameda Azenha de Chima. Móveis ou não. Equipado. Armazenamento. Não
há garagem. Categoria de energia: B... Problema de transferência ... Hospital Hispano! O registro fora do horário de trabalho tem uma taxa aplicável. É impossível se registrar entre 22h. e 10 da manhã. Problema de transferência localizado na parte central, para o hospital Pedro Hispano, ao lado do metrô, escola,
comércio, serviços. Novo apartamento. O interior é de 65 m2... Problema de apartamento de transferência T2'1. Matosinhos Sul. AluguelI tem para você este fantástico T2 Nº 1 em Matosinhos Sul, inserido em CONDOMÍNIO GATED DE LUXO... Transfira o problema do Apartamento T2 com vaga de estacionamento e
armazenamento. Painéis solares para aquecer a água. Aquecimento central. Varanda Ao lado do Hospital Pedro... Problema de transferência ... Espanhol. Há uma vaga de estacionamento e um armazém. Termos de aluguel: dois aluguéis, mais um depósito de renda; Declaração da Receita Federal... Problema de
transmissão X X
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