EMPRESA DE ELECTRICIDADE E ÁGUA, SA
Sede Social:  Avª Dr. Baltazar Lopes da Silva nº 10 C.P. 137 – Mindelo
Telefone + 238. 230 30 30

Fax + 238. 232 44 46

email: electra@electra.cv ;

web.: www.electra.cv

S.Vicente – CABO VERDE

CONCURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DA
PRAIA
1. Objeto do Concurso: O presente Concurso Público tem por objecto, a prestação
de serviços médicos e de medicina no trabalho, para os colaboradores da Electra, S.A,
na Cidade da Praia.
2. Duração do Contrato: Contrato com duração de 6 meses, renovável por igual período.
3 . Descrição dos serviços:











Consultas de clínica geral ilimitadas, e no mínimo 20 consultas de especialidade
por mês, a favor dos colaboradores da ELECTRA na Cidade da Praia e os seus
familiares (filhos e cônjuges), no consultório médico;
Descontos nos exames de diagnóstico e cuidados de enfermagem;
Controle das Doenças Crónicas e Profissionais;
Inspecção dos candidatos a admissão na Empresa, com parecer;
Consulta aos colaboradores, para efeito de parecer sobre a capacidade laboral,
em caso de necessidade;
Promover campanha de sensibilização, quando necessário, sobre assuntos de
interesse dos colaboradores, com carácter preventivo e promover a higiene e
saúde no trabalho;
Orientar e acompanhar colaboradores com diagnóstico de diabetes, hipertensão
e alcoolismo;
Prevenção de doenças profissionais.

4. Exigências:





Confidencialidade das informações;
Possuir instalações apropriadas para realização das consultas, pessoal, estrutura
de suporte e equipamentos para execução do serviço;
Manter actualizadas as fichas médicas dos colaboradores e entregá-las à Empresa,
em caso de caducidade ou rescisão do contrato;
Manter a Empresa informada dos resultados das acções realizadas através de
relatórios que incluirão, quando necessário, recomendações preventivas.

5. A proposta deverá conter:
 Valor da prestação de serviço;
 Cópia do registo profissional no órgão da classe, do médico ou responsável pela
clínica;
 Registo Comercial;
 Comprovativo de experiência profissional;
 Outros documentos e informações julgados pertinentes.

6. Data e local da entrega da proposta: As propostas devem ser apresentadas em
envelope fechado, dirigida à Unidade de Serviços Administrativos e de Recursos Humanos,
da ELECTRA, S.A, Caixa Postal 137, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde, com referência
“Prestação de Serviços Médicos na Cidade da Praia”, até às 16:00h do dia 13 de Setembro de
2019, ou através do endereço electrónico uarh@electra.cv
7. Elementos de avaliação: Será seleccionada a proposta que, atendendo a todos os
requisitos técnicos, seja melhor financeiramente.
Mindelo, 28 de Agosto de 2019

