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Retifica o Aviso (extrato) n.º 21458/2022, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 218, de 11 de novembro de 2022

Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 12.º do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro, declara-
-se que o Aviso (extrato) n.º 21458/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 
11 de novembro de 2022, que determina a homologação de lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira de 
técnico superior, da categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.)/Serviços Centrais (Departamento de Ins-
talações e Equipamentos — Referência A: Arquitetura), saiu com a seguinte inexatidão, que assim 
se retifica.

Onde se lê:

«Homologação de lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para o 
preenchimento de um posto de trabalho, na carreira de técnico superior, da categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 
(ARSLVT, I. P.) /Serviços Centrais (Departamento de Instalações e Equipamentos — Referência A: 
Arquitetura), na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.»

deve ler -se:

«Homologação de lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para o 
preenchimento de um posto de trabalho, na carreira de técnico superior, da categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 
(ARSLVT, I. P.) /Serviços Centrais (Departamento de Instalações e Equipamentos — Referência A: 
Arquitetura), na modalidade de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto.»

Onde se lê:

«Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021 de 11 de janeiro, torna -se público que, por 
meu despacho de 04 de outubro de 2022, foi homologada a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira de técnico superior, da categoria de técnico superior, do mapa de pessoal 
da ARSLVT, I. P.,/ Serviços Centrais — Departamento de Instalações e Equipamentos, Referên-
cia A — Arquitetura, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 4263/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 41, de 28 de fevereiro.»

deve ler -se:

«Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021 de 11 de janeiro, torna -se público que, por meu 
despacho de 04 de outubro de 2022, foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candida-
tos, referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na 
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carreira de técnico superior, da categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da ARSLVT, I. P.,/ 
Serviços Centrais — Departamento de Instalações e Equipamentos, Referência A — Arquitetura, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto, aberto pelo Aviso 
(extrato) n.º 4263/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 28 de fevereiro.»

11 de novembro de 2022. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Venade.
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