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 CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5433/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de assis-
tente graduado(a) sénior da especialidade de imunohemoterapia da carreira médica e 
da carreira especial médica.

Ao abrigo do Despacho n.º 5423/2021, de 31 de maio, do Ministro de Estado e das Finan-
ças e dos Secretários de Estado da Administração Pública e Adjunto e da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 105, que autorizou a abertura de procedimentos concursais 
conducentes ao preenchimento de postos de trabalho correspondentes à categoria de Assistente 
Graduado(a) Sénior; do Despacho n.º 10125-A/2021, de 18 de outubro, de Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, proferido ao abrigo do 
disposto no artigo 152.º, da Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, e em cumprimento da deliberação 
do Conselho de Administração de 25/11/2021, torna-se público que se encontra aberto procedi-
mento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Graduado(a) 
Sénior da especialidade de Imunohemoterapia, da carreira especial médica e da carreira médica.

O prazo de apresentação de candidaturas é de 15 dias úteis, contados a partir da data da pu-
blicação do presente aviso, devendo os(as) interessados(as) consultar o aviso integral do referido 
procedimento na página oficial do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, no seguinte endereço: 
http://www.chbv.min-saude.pt/Institucional/Informação de Gestão/Recursos Humanos/Concursos.

(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto 
no artigo 46.º n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.)

2022/02/02. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Aida Maria 
Marques Teixeira Valente Monteiro.
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