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Aviso (extrato) n.º 15886/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para constituição de reserva de recruta-
mento de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica — área de farmácia (M/F).

Abertura de procedimento concursal comum para constituição de reserva de recrutamento
de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica — área de farmácia (M/F)

Faz -se público que por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa Ma-
ria Maior, E. P. E., datada de 05 de agosto de 2021 e, nos termos do estabelecido na Portaria 
n.º 154/2020, de 23 de junho, no Decreto -Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, e ainda no estipulado 
nos artigos 4.º e 5.º do Decreto -Lei n.º 110/2017, de 31 de agosto, com as necessárias adaptações 
presentes no Boletim do Emprego e do Trabalho (BTE), n.º 23, de 22 de junho, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, um procedimento concursal com vista à constituição de reserva 
de recrutamento de técnico superior de diagnóstico e terapêutica da área de farmácia.

Os requisitos gerais e especiais, os métodos de seleção, a composição do júri e outras in-
formações de interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento do pro-
cedimento concursal em apreço, serão publicitados na Bolsa de Emprego Público, no endereço 
(www.bep.gov.pt) e constam da publicação integral do aviso de abertura, inserto na página eletrónica 
do Hospital Santa Maria Maior, E. P. E. in http:www.hbarcelos.min-saude.pt

As candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publi-
cação na Bolsa de Emprego Público, que ocorrerá no 1.º dia útil seguinte à publicação do presente 
aviso no Diário da República.

06.08.2021. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Manuel Araújo Barbosa.

314480462 


