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Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso (extrato) n.º 14006/2022

Sumário: Procedimento concursal para três técnicos superiores, no âmbito do Programa de 
Recuperação e Resiliência.

Abertura de procedimento concursal comum para três técnicos superiores (com licenciatura em Arquitetura,
Engenharia Mecânica e Engenharia Eletrotécnica) na modalidade de contrato

de trabalho a termo resolutivo incerto, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência

1 — Torna-se público que por deliberação do Conselho Diretivo de 18 de abril e 9 de junho de 
2022, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt — ofertas PRR, o procedimento 
concursal comum para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho na carreira e categoria de 
técnico superior das áreas de Arquitetura, Engenharia Mecânica e Engenharia Eletrotécnica, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, do mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., nos Serviços Centrais/ Departamento 
de Instalações e Equipamentos.

2 — O contingente de postos de trabalho do presente procedimento, foi fixado através do Des-
pacho n.º 11888-B2021, dos Ministros de Estado e das Finanças, da Modernização do Estado e da 
Administração Pública e do Planeamento, de 25 de novembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 232, de 30 de novembro.

3 — O presente procedimento decorre na BEP, em plataforma disponibilizada para o efeito, 
sendo realizado exclusivamente por meios eletrónicos, incluindo as respetivas notificações.

4 — A publicação integral do aviso de abertura do presente procedimento, encontra-se dispo-
nível na referida plataforma eletrónica em www.bep.gov.pt.

5 — Podem ser opositores a este procedimento concursal, candidatos sem vínculo de emprego 
público previamente estabelecido, tornando-se necessário aceder à referida plataforma eletrónica 
e preencher o formulário que se encontra disponível para o efeito.

7 de julho de 2022. — A Presidente do Conselho Diretivo, Dr.ª Rosa Maria dos Reis Marques 
Furtado de Oliveira.

315496802 


