
 

 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
 

Aviso 

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de postos de 

trabalho destinados à categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, da carreira 

especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica — profissão de saúde ambiental, no 

âmbito do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 

Aditamento de postos de trabalho com recurso à reserva de recrutamento 

 

Nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 31.º da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho, torna-se público que, 

por despacho de 14 de junho de 2022 da Dr.ª Maria Clara Castro, Vice-Presidente do Conselho Diretivo deste 

Instituto, foi determinado o aditamento de 8 postos de trabalho, a deduzir do cômputo total das vagas conferidas a 

esta ARS do Norte, I.P., pelo Despacho n.º 7534-C/2021, inserto no D.R., 2.ª série, n.º 146, de 29 de julho de 2021, 

visando o suprimento de carências identificadas no âmbito dos agrupamentos de centros de saúde com oferta de 

recrutamento vigente, uma vez que existem candidatos em número superior ao dos postos de trabalho publicitados 

no aviso de abertura. 

Assim, a ocupação destes postos (idênticos aos 7 já publicitados), efetuar-se-á com recurso à reserva constituída 

pelos candidatos aprovados e identificados na lista de ordenação final homologada, por despacho de 1 de fevereiro 

de 2022, sendo expectável que se preencham a totalidade das vagas agora disponibilizadas, em proveito do mesmo 

concurso e no mesmo espaço de tempo. 

Os postos de trabalho ora aditados são os seguintes: 

ACES N.º Vagas a aditar 

ACES - Ave - Famalicão 2 

ACES – Cávado III – Barcelos/Esposende 1 

ACES - Entre Douro e Vouga I - Feira / Arouca 2 

ACES - Tâmega III - Vale do Sousa Norte 3 

Total  8 

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos 

 
15/06/2022 


