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Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 22398/2022

Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos referente ao procedi-
mento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior.

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 10 de novembro 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, Referência B — Engenheiro 
Civil — Funções de coordenação de equipa, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
a termo resolutivo incerto, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 4263/2022, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 41, de 28 de fevereiro.

A lista unitária de ordenação final pode ser consultada em local visível e público das instalações 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., sita na Avenida Estados Unidos 
da América, n.º 75, em Lisboa, na respetiva página eletrónica em www.arslvt.min-saude.pt.

De acordo com o disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 161 -A/2021, de 26 de julho, todas as 
notificações resultantes do presente procedimento concursal comum, são efetuadas obrigatoriamente 
através da plataforma BEP — Ofertas PRR, onde a candidatura foi apresentada.

10 de novembro de 2022. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
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