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Declaração de Retificação n.º 183/2020

Sumário: Retificação do aviso de recrutamento para o cargo de diretor do conselho de gestão do 
Agrupamento de Centros de Saúde.

Retificação do aviso de recrutamento para o cargo de diretor do conselho
de gestão do Agrupamento de Centros de Saúde

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 2557/2020, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2020, referente ao processo de recrutamento para o cargo de 
diretor do conselho de gestão do Agrupamento de Centros de Saúde da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, E. P. E., mostra -se necessário proceder à sua retificação.

Assim, onde se lê:

«10 — Requisitos obrigatórios de admissão — podem ser admitidos a concurso os candidatos 
que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os seguintes requisitos:

[...]
b) Ser detentor da categoria de Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, há, pelo 

menos, 2 anos, ou de Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar.
[...]»

deve ler -se:

«10 — Requisitos obrigatórios de admissão — podem ser admitidos a concurso os candidatos 
que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os seguintes requisitos:

[...]
b) Ser detentor da categoria de Assistente de Medicina Geral e Familiar, há, pelo menos, 

5 anos, ou superior.
[...]»

A presente retificação confere novo prazo para formalização de candidaturas, de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação da presente declaração de retificação, mantendo -se válidas as 
candidaturas já apresentadas no âmbito da anterior publicação com aproveitamento de todos os 
atos procedimentais já praticados pelo júri.

18 de fevereiro de 2020. — O Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 
Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
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