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 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COVA DA BEIRA, E. P. E.

Aviso n.º 8983/2022

Sumário: Lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal para 
  preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de 
ortopedia da carreira especial médica — área de exercício hospitalar.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal para preenchimento 
de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente 

Graduado Sénior de Ortopedia da carreira especial médica — área de exercício hospitalar

Para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de Assistente Graduado Sénior de Ortopedia, da carreira Médica, de pessoal do Centro Hospitalar 
Universitário Cova da Beira, E. P. E., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 252, de 30 de 
Dezembro de 2021, Aviso n.º 24130 -B/2021.

Lista de classificação final:

1.º Dr. António Lopes Figueiredo — 15,0475 valores.

Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo 
e das cláusulas n.º 18.º e n.º 1 da 26.º do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e outro — tramitação do procedi-
mento concursal de recrutamento para os postos de trabalho da carreira médica, notificam -se os 
candidatos, supra identificados, para se pronunciarem, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da notificação (data da publicação do aviso na 2.ª série do Diário da República).

20 de abril de 2022. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. João José Casteleiro 
Alves.
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