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Diário da República, 2.ª série PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.

Declaração de Retificação n.º 235/2021

Sumário: Retifica o Aviso n.º 4583/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 
12 de março de 2021.

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 4583/2021 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de março de 2021, retifica -se que onde se lê:

«1 — Âmbito — podem materializar a manifestação de interesse ao cargo supra indicado os 
profissionais integrados na carreira médica, inscritos na Ordem dos Médicos, em específico no 
Colégio da Especialidade de Anatomia Patológica, vinculados a uma qualquer instituição do Serviço 
Nacional de Saúde mediante contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou 
contrato sem termo de direito privado, detentores de curriculum e percurso profissional apropriados 
à função a concurso, ressalvando -se que, caso o profissional selecionado seja originário de outra 
Instituição que não o CHL, a sua mobilidade carecerá ainda de validação e autorização superior, 
nos termos legais.»

deve ler -se:

«1 — Âmbito — podem materializar a manifestação de interesse ao cargo supraindicado os 
profissionais integrados na carreira médica, inscritos na Ordem dos Médicos, em específico no 
Colégio da Especialidade de Endocrinologia, vinculados a uma qualquer instituição do Serviço Na-
cional de Saúde mediante contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou 
contrato sem termo de direito privado, detentores de currículo e percurso profissional apropriados 
à função a concurso, ressalvando -se que, caso o profissional selecionado seja originário de outra 
Instituição que não o CHL, a sua mobilidade carecerá ainda de validação e autorização superior, 
nos termos legais.»

12 de março de 2021. — O Presidente do Conselho de Administração, Licínio Oliveira de 
Carvalho.
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