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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso (extrato) n.º 23898/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho de 
categoria de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, área de análises clínicas e 
saúde pública.

Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com vista à constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para o preenchimento de 2 (dois) 
postos de trabalho de categoria de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, área de análises 
clínicas e saúde pública.

1 — Nos termos do disposto no artigo 12.º da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho, conjugado 
com os artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, por deliberação de Conselho Diretivo deste 
instituto público 17 de novembro 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, procedimento concursal 
comum destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho da categoria de técnico superior de 
diagnóstico e terapêutica da análises clínicas e saúde pública., para o Laboratório de Saúde Pública 
de Aveiro e para o Laboratório de Saúde Pública de Leiria, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I. P.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, o aviso é publicado integralmente na BEP (www.bep.gov.pt) até ao 2.º dia útil após a data 
da publicação do presente aviso e na página eletrónica da Administração Regional de Saúde do 
Centro, IP.

7 de dezembro de 2022. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro, I. P., Rosa Maria 
dos Reis Marques Furtado de Oliveira.
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