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SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Aviso (extrato) n.º 850/2021
Sumário: Homologação da lista de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum
para preenchimento de quatro postos de trabalho, na área da medicina intensiva, para
a categoria de assistente da carreira médica.

Homologação da lista de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum, tendo em vista
o preenchimento de 4 postos de trabalho, na área da medicina intensiva, para a categoria de assistente da carreira médica, no âmbito dos mapas de pessoal dos estabelecimentos hospitalares,
a que se reporta o Aviso n.º 18092/2020, de 9 de novembro.

Em cumprimento do disposto na cláusula 26.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, alterado nos termos constantes
do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro de 2015 e do Boletim do Trabalho
e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2019, torna-se pública, após homologação por despacho de
29 de dezembro de 2020 do Sr. Presidente do Conselho Diretivo desta Instituição, a lista unitária
de ordenação final, referente ao procedimento de recrutamento aberto pelo Aviso n.º 18092/2020,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 9 de novembro, conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente da área hospitalar de medicina intensiva — carreira
médica dos estabelecimentos de saúde ali identificados, com a natureza jurídica de entidade pública
empresarial integrados no Serviço Nacional de Saúde. Conforme previsto na cláusula 29.ª do Acordo
Coletivo de Trabalho igualmente referenciado, da homologação da lista de ordenação final, bem
como da exclusão do procedimento pode ser interposto recurso administrativo, contando-se o prazo
para a sua interposição a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República. A
informação que agora se publica encontra-se disponível, para consulta na página eletrónica desta
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.
Medicina Intensiva
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos

1.º José António Segurado Seoane — 17,500 valores
2.º Pedro Rafael Caveirinhas Bebiano Rouxinol — 16,300 valores
3.º Nádia Catarina Nunes Fernandes — 16,150 valores
4.º Eva Patrícia Lima Lourenço — 14,600 valores
5.º Ana Rita Santos Clara das Dores — 14,500 valores
6.º Rafael Muñoz Romero — 13,600 valores
7.º Rui Pedro Marques Osório — 12,800 valores
8.º Catarina Rodrigues Espirito Santo — 10,150 valores
Candidatos Excluídos:
Não houve candidatos excluídos.
30/12/2020. — A Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Algarve, I. P., Josélia Maria Gomes Mestre Gonçalves.
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