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PARTE C
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 7640-A/2015
Nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 33.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa-se que se encontram publicadas
no site do INA, em www.ina.pt/acss, as atas com as listas provisórias de
resultados da avaliação psicológica e entrevista de avaliação de competências, dos procedimentos concursais comuns para preenchimento de
vinte e sete postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior,
publicitados através do Aviso n.º 11565/2014, no Diário da República,
2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro (referências G3, G6, G7, G10).
Mais se informa, que foram notificados por e-mail os candidatos
propostos para exclusão para querendo, exercer o seu direito de pro-

núncia no âmbito da audiência dos interessados, nos termos dos n.os 1
a 5 do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e do Código
do Procedimento Administrativo, utilizando para o efeito, o formulário
disponível na área da ACSS em www.ina.pt/acss.
Foram ainda convocados por e-mail todos os candidatos admitidos
para a realização do último método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, que se irá realizar na data, hora e local constantes do
calendário em anexo à ata com as listas provisórias de resultados da
avaliação psicológica e entrevista de avaliação de competências, de
cada uma das referências.
A aplicação deste método aos candidatos que venham a ser aprovados na sequência da audiência de interessados será calendarizada
oportunamente.
07-07-2015. — A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Carla Gonçalo.
208782364

PARTE H
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Aviso (extrato) n.º 7640-B/2015
Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se pública a Lista Unitária
de Ordenação Final relativa ao procedimento concursal comum para
contratação de dois Assistentes Operacionais — Grau de complexidade 1 (eletricistas), em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, publicitado através do Aviso
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n.º 3641/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66
de 6 de abril de 2015:
1.º Jorge Vítor da Costa Santos — 13,40
2.º Pedro Miguel Nunes Pinto — 12,70
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho
do Sr. Presidente de 1 de julho de 2015, foi notificada aos candidatos, encontra-se afixada em local visível e público das instalações
dos Paços do Município e disponibilizada na página eletrónica em
www.cm-oliveiradohospital.pt. tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do
artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
8 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Carlos Alexandrino Mendes.
308780688
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