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Aviso n.º 19807/2019

Sumário: Procedimento concursal comum para celebração de quatro contratos de trabalho a 
termo resolutivo incerto na categoria de assistente de medicina geral e familiar da car-
reira especial médica — área de exercício de medicina geral e familiar — lista unitária 
de ordenação final dos candidatos.

Procedimento concursal comum para celebração de quatro contratos de trabalho a termo reso-
lutivo incerto, na categoria de assistente de medicina geral e familiar da carreira especial 
médica — Área de exercício de medicina geral e familiar — Lista unitária de ordenação final 
dos candidatos.

Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos relativa ao procedimento 
concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de Assistente 
da área de Medicina Geral e Familiar, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 15820/2019, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 192, de 7 de outubro.

1 — Lígia Susana Oliveira Luís Moutinho Trigo — 17,33 valores
2 — Ana Clara Silva Santos Moreira — 16,67 valores
3 — Iolanda Soraia Ferreira Marques — 15,00 valores
4 — Filipa Maria Meireles da Cunha Coelho — 14,00 valores
5 — Maria João Canelhas de Sousa Cunha Ribeiro — 13,50 valores
6 — Pedro Nuno Pinho Caetano — 13,33 valores
7 — Maria Isabel Melo Cruz Dias Coelho de Macedo Pinto — 12,66 valores
8 — António Torres da Costa — 10,50 valores
9 — Sílvia Gallardo Garcia — 9,00 valores

A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, após conclusão da formali-
dade de audiência prévia dos interessados, por deliberação do Conselho de Administração de 20 de 
novembro de 2019 e notificada aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando -se afixada em 
local visível e público das instalações do Hospital Pedro Hispano, sito na Rua Dr. Eduardo Torres, 
S/n, 4464 -513 Senhora da Hora.

22 de novembro de 2019. — O Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 
Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
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