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Diário da República, 2.ª série PARTE G

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Declaração de Retificação n.º 777/2019

Sumário: Retifica o Aviso (extrato) n.º 12210/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 144, de 30 de julho de 2019.

Por ter saído com inexatidão o Aviso (extrato) n.º 12210/2019, publicado no Diário da Repú-
blica, na 2.ª série, n.º 144 de 30 de julho de 2019, retifica -se que:

Onde se lê:

«5.1 — Nos termos dos artigos 19.º, 20.º e n.º 2 do artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011 de 24 
de maio com a nova redação dada pela Portaria n.º 355/2013 de 10 de dezembro e cláusulas 21.º, 
22.º e n.º 2 da cláusula 23.º do acordo coletivo de trabalho publicado no Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 48 de 29 de dezembro de 2011 e da ata n.º 1, resultante da reunião do júri de 15 -12 -2017, 
os métodos de seleção dos candidatos são a avaliação e discussão curricular e a prova prática.»

deve ler -se:

«5.1 — Nos termos dos artigos 19.º, 20.º e n.º 2 do artigo 21.º da Portaria n.º 207/2011 de 24 
de maio com a nova redação dada pela Portaria n.º 355/2013 de 10 de dezembro e cláusulas 21.º, 
22.º e n.º 2 da cláusula 23.º do acordo coletivo de trabalho publicado no Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 48 de 29 de dezembro de 2011 e da ata n.º 1, resultante da reunião do júri de 26 -06 -2019, 
os métodos de seleção dos candidatos são a avaliação e discussão curricular e a prova prática.»

19 de setembro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Franklim 
Ribeiro Ramos.
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