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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 12474/2022
Sumário: Procedimento concursal — bolsa de reserva de recrutamento para a carreira de técnico
de informática.

Aviso n.º 11/INFORMATICA/2022/SRH/ULSCB
Recrutamento de técnico de informática — grau 1, nível 1, para celebração de contrato individual
de trabalho sem termo — Bolsa para reserva de recrutamento

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º e n.º 1 do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10.02, faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
de 22.04.2022, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso, procedimento concursal para bolsa de reserva de recrutamento, destinado ao
recrutamento de profissionais da carreira e categoria de Técnico de Informática — grau 1, nível 1,
para celebração de contrato individual de trabalho sem termo, nas condições fixadas no aviso de
abertura, requisitos permitidos e termos legais em vigor, para exercício de funções na Unidade
Local de Saúde de Castelo Branco, EPE.
2 — Os requisitos, os critérios de avaliação, os métodos de seleção, a composição do júri e
outras informações de interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento
do procedimento concursal para bolsa de reserva de recrutamento destinado ao recrutamento de
profissionais da carreira e categoria de Técnico de Informática — grau 1, nível 1, da Unidade Local
de Saúde de Castelo Branco, EPE. em apreço, constam de ata afixada no expositor do Serviço
de Recursos Humanos da ULSCB, de publicação para consulta na página da intranet e na página
da ULSCB, EPE, acessível em http://www.ulscb.min-saude.pt, a partir do dia seguinte à data da
publicação do presente extrato no DR.
07.06.2022. — A Vogal Executiva e Diretora Clínica Hospitalar do Conselho de Administração
da ULSCB, E. P. E., Dr.ª Maria Eugénia André.
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