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ANÚNCIO
FAZ-SE SABER, que nos autos de ação administrativa urgente (contencioso de procedimentos de
massa), acima identificada, que se encontram pendentes na 1ª Unidade Orgânica deste Tribunal, sob o
nº 1300/21.1BELSB, são os Contrainteressados abaixo indicados advertidos de que dispõem do prazo
de 10 (dez) dias, para se constituírem como Contrainteressados no processo acima indicado, após o
que, aqueles que como tal se tenham constituído, serão citados para deduzirem contestação no prazo
de 20 dias, (art.º 99.º, n.º 5, al. a) do Código de Processo nos Tribunais Administrativos - CPTA) na
ação acima referenciada pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra à
disposição na secretaria. Mais se esclarece que a mencionada acção diz respeito à impugnação da
homologação da lista definitiva de classificação final do internato médico da área de especialização de
medicina geral e familiar, vindo peticionado que;
a) Sejam anulados os actos impugnados:
1 . Despacho do Presidente da CNIM 31/05/2021;
2 . Deliberação do Conselho Directivo da ACSS de 29.06.2021;
b) Seja o Réu condenado à prática do acto legalmente devido: repetição das provas
práticas da avaliação final do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar de 2021.
Mais se informa que os prazos acima indicados são contínuos não se suspendendo durante as férias
judiciais. Terminando em dia em que os tribunais estejam encerrados, transfere-se o seu termo para o
primeiro dia útil seguinte.
A CITAR:
Os médicos internos identificados na lista de avaliação final do internato médico de medicina geral e
familiar, época Fevereiro/Março de 2021 .
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Elisa Maria Fernandes

