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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, 

na atual redação, e de acordo com a deliberação tomada pelo Conselho Diretivo na reunião 

realizada em 27 de março de 2019, homologa-se a proposta, em apenso, de lista de classificação 

final dos candidatos aprovados, bem como todas as deliberações do júri, incluindo as relativas à 

admissão e exclusão de candidatos, no âmbito do procedimento concursal comum para o 

preenchimento de dois postos de trabalho, previstos e não ocupados, do mapa de pessoal do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar, na categoria de enfermeiro, da carreira especial de 

enfermagem, restrito aos trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 17651/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 231, de 30 de novembro. 

Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 28.º da aludida Portaria, os candidatos, incluindo os que 

tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, são notificados do 

presente despacho de homologação, por uma das formas previstas no n.º 2 do artigo 22.º daquele 

diploma legal. 

De acordo com o preceituado no n.º 6 do artigo 28.º daquela Portaria, a lista de classificação 

final homologada é publicada na 2.ª série do Diário da República, 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 

Do ato de homologação da lista de classificação final pode ser interposto recurso hierárquico ou 

tutelar, conforme o admite o n.º 3 do artigo 31.º da referida Portaria. 

Ovar, 27 de março de 2019 

O Presidente do Conselho Diretivo 
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