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Dep. Clínica Geral

EX.mo, Senhor

Regente da disciplina de Medicina Comunitária,Prof. DoutorAlbertoHespanhol

aluno(a) do 6° ano

. da Licenciatura em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,

turman°_, tel. no âmbito da frequência da disciplina "Medicina

Comunitária"vem, por este meio, solicitar a VI Exa. a autorização para realização da

respectiva Valênci~Rural em Centro de Saúde não abrangido por protocolo, a saber, o

. Centro de Saúde

extensão 1unidade de saúde

noperíodode_I_/~ a_I_I_.

Pede deferimento

Porto,_ de de 200

Nota: após ó deferimento do presente requerimento, pelo regente, o aluno(a) deverá entregar

no secretariado do Departamento de Clínica Geral, até à semana anterior ao início da

disciplina, a autorização do Director do Centro de Saúde onde pretende realizar a Valência

Rural, indicando o nome e contacto do médico(a) acompanhante. A autorização deverá estar

assinada e carimbada e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por correio ou por fax.

dcg@med.up.pl
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AVISO

Avisam-seosalunos do 62 Ano do Curso de Medicina, que as despesas de deslocação (*)aos

Centros de Saúde Rurais, deverão ser apresentadas na secretaria deste Departamento num

prazo de 2 semanas, a contar da data em que terminou o Módulo Rural.

Valor de gasolina a comparticipar:

C. S. Alfândega da Fé ............................
C. S. Arouca ................................................
C. S. Miranda do Douro ..........................
C.S. Amares ................................................
C. S. Cabeceiras de Basto .......................
C. S. Lousada .............................................
C. S. Ponte de Lima ................................
C. S. Arcos de Valdevez .........................

EUR~8,30
EUR10,50
EUR58,10
EUR15,00
EUR19,40
EUR8,00
EUR16,34
EUR17,10

Porto, 24 de Outubro de 2007

Obs.: (*)
- Os recibos entregues fora do prazo estabelecido e que ultrapassem os valores acima referidos não serão

coniparticipados.
- A data dos recibos deve estar compreendida entre o inicioe o fim do bloco rural.


