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 CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 14127/2020

Sumário: Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum conducente ao 
recrutamento de pessoal médico, para a categoria de assistente graduado sénior de 
diversas especialidades da carreira hospitalar, do mapa de pessoal do Centro Hospita-
lar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. — ref.ª C — neurologia.

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico, para a categoria 
de assistente graduado sénior de diversas especialidades da carreira hospitalar,

do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. — ref.ª C — Neurologia

Nos termos do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, alterada pela Por-
taria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, alterado pela Portaria n.º 229 -A/2015, 3 de agosto e pela 
Portaria n.º 190/2017 de 9 de junho, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao 
procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico, para a categoria 
de assistente graduado sénior de diversas especialidades da carreira hospitalar, do mapa de pessoal 
do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. — ref.ª C — Neurologia, a que se reporta 
o aviso n.º 367/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 6 de 9 de janeiro de 2020, 
devidamente homologada por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 
Entre o Douro e Vouga, E. P. E., em 16 de julho de 2020.

Lista unitária de ordenação final

1.º Dr. Carlos Veira Rodriguez — 14,49 valores.
2.º Dr. Hans Peter Grebe — 14,19 valores.

24 de julho de 2020. — O Presidente do Conselho de Administração, Miguel Paiva.
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