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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 11402/2021

Sumário: Procedimento concursal para preenchimento de três postos de trabalho de assistente 
da carreira médica, área de oftalmologia — lista de ordenação final.

Procedimento concursal comum, tendo em vista o preenchimento de 3 postos de trabalho, na área de 
oftalmologia, para a categoria de assistente da carreira médica, mediante a celebração de contrato 
individual de trabalho por tempo indeterminado, dos mapas de pessoal dos estabelecimentos 
hospitalares com a natureza jurídica de entidade pública empresarial integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, da área de competência da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Na sequência do desenvolvimento do procedimento de recrutamento aberto pelo Aviso 
n.º 11763/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 29 de setembro e reaberto 
por Aviso n.º 16523/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 16 de outubro 
de 2019, para cumprimento da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 27 
de março de 2019, que anulou a deliberação de 22 de janeiro de 2014 do Conselho Diretivo de 
homologação da lista de classificação final, torna -se público que, por deliberação, de 20 de maio 
de 2021, do Conselho Diretivo desta Instituição, foi homologada a lista unitária de ordenação final.

Assim, em cumprimento do disposto na cláusula 26.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado 
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, alterado nos termos constan-
tes do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro de 2015 e do Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2019, torna -se pública, conforme anexo ao presente aviso, 
dele fazendo parte integrante, a lista unitária de ordenação final do procedimento aqui em causa.

Conforme previsto na cláusula 29.ª do Acordo Coletivo de Trabalho igualmente referenciado, 
da homologação da lista de ordenação final, bem como da exclusão do procedimento pode ser 
interposto recurso administrativo, contando -se o prazo para a sua interposição a partir da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República.

ANEXO

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos

1.º Mariana Rei Santos Almeida — 19,14 valores
2.º Filipa Gomes Rodrigues — 19,13 valores
3.º Miguel António Costa Ribeiro — 18,98 valores

Candidatos excluídos:

Ana Isabel Martinho Miguel (*)
Filipe Mira Ferreira (*)
Helena Isabel de Escobar e Correia de Vasconcelos (*)
Hugo Sérgio Lopes Seuanes (*)
Maria Inês Correia Rodrigues (*)

(*) Falta de comparência à entrevista.

28 de maio de 2021. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., Rosa Maria dos 
Reis Marques Furtado de Oliveira.
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