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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 495/2022

Sumário: Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchi-
mento de quatro postos de trabalho na categoria/carreira de assistente técnico.

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 10.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na 
redação dada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, conjugado com o previsto no artigo 112.º 
do CPA, faz -se público que se encontrará afixada em local visível e público da ESEL e disponível 
em www.esel.pt, a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, a Lista 
Unitária de Ordenação Final relativa ao procedimento concursal comum para preenchimento de 
4 postos de trabalho na categoria/carreira de Assistente Técnico na modalidade de relação jurídica 
de emprego público, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, aberto pelo Aviso n.º 11275/2021 publicado na 2.ª série do D.R. n.º 117 de 18 de junho.

2 — Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o artigo 22.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, são 
notificados, para a realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido no 
CPA, utilizando para tal o formulário próprio, disponível no site da ESEL (www.esel.pt), e remetido 
por email para concursos@esel.pt, ou por correio registado e com aviso de receção, para a Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa, Avenida Professor Egas Moniz, 1600 -190 Lisboa, ou ainda 
entregue pessoalmente, mediante marcação prévia, na mesma morada.

21 de dezembro de 2021. — O Presidente, João Carlos Barreiros dos Santos.
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