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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 36.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, homologo a proposta, em 

apenso, de lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como todas as 

deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento concursal comum para o 

preenchimento de postos de trabalho do mapa de pessoal do Hospital Francisco Zagalo - Ovar, 

na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, da categoria e 

carreira de Técnico Superior, nos ramos de atividade de Nutrição, Psicologia Clínica e Farmácia, 

restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP – Programa de Regularização 

Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, publicitado na BEP - Bolsa de 

Emprego Público, sob o n.º OE201810/0535. 

Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 36.º da aludida Portaria, os candidatos aprovados devem 

ser notificados do presente despacho de homologação. 

De acordo com o preceituado no n.º 6 do artigo 36.º do mesmo diploma legal, a lista unitária de 

ordenação final homologada deve ser afixada em local visível e público das instalações do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar e disponibilizada na sua página eletrónica, em 

www.hovar.min-saude.pt, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República 

com informação sobre a sua publicitação. 

Do ato de homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso 

hierárquico ou tutelar, conforme o admite o n.º 3 do artigo 39.º da referida Portaria. 

Ovar, 19 de dezembro de 2018 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em anexo: Lista unitária de ordenação final elaborada e aprovada pelo júri do referido procedimento concursal 

em reunião realizada em 17 de dezembro de 2018. 
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