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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 13709/2019

Sumário: Convocatória para a realização de prova de conhecimentos — Aviso n.º 5886/2019, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 2 de abril, e com declaração de 
retificação n.º 390/2019, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 85, de 3 de 
maio.

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho na categoria/car-
reira de Assistente Técnico na modalidade de relação jurídica de emprego público, a constituir por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 5886/2019 
publicado na 2.ª série do D.R. n.º 65 de 2 de abril e com declaração de retificação n.º 390/2019, 
publicada na 2.ª série do D.R n.º 85 de 3 de maio, para a realização do método de seleção Prova 
de Conhecimentos.

2 — A aplicação da Prova de Conhecimentos terá lugar no dia 16 de setembro de 2019, pelas 
14h00 nas instalações da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa — Polo Artur Ravara, sitas 
em Parque das Nações, na Av. D. João II, Lote 4.69.01, 1990 -096 Lisboa.

3 — Os candidatos devem estar presentes com uma antecedência mínima de 15 minutos 
(13h45), não sendo admitida a entrada nas salas após as 14h15 e encontrar  -se munidos de do-
cumento de identificação válido com fotografia e caneta azul ou preta.

4 — A falta de comparência na prova de conhecimentos equivale à exclusão do procedimento 
concursal.

29 de julho de 2019. — O Presidente, João Carlos Barreiros dos Santos.
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