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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 10071/2022

Sumário: Notificação dos contrainteressados — procedimento concursal — ramo de psicologia 
clínica.

Na sequência do desenvolvimento dos procedimentos de recrutamento aberto pelo Aviso 
n.º 12314-A/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 27 de agosto e nos ter-
mos do estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º em conjugação com o disposto no n.º 1 
do artigo 195.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, ficam notificados os contrainteressados de que foram interpostos recursos admi-
nistrativos da lista de classificação final do procedimento concursal para admissão a estágio com 
vista à atribuição de grau de especialista no ramo de Psicologia Clínica da carreira dos técnicos 
superiores de saúde, publicada através do Aviso n.º 6890/2022, no Diário da República, 2.ª série 
n.º 66 de 4 de abril, n.º 164, de 24 de agosto, dispondo do prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 
alegarem o que tiverem por conveniente sobre os pedidos e seus fundamentos.

Os recursos referidos estão disponíveis para consulta nas instalações da Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde, I. P. sitas no Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16, Avenida do Brasil, 
n.º 53, 1700-063 Lisboa, entre as 10H00 e as 13H00 e entre as 14H30 e 16H30, podendo, ainda, 
ser disponibilizados por e -mail, mediante solicitação do candidato interessado para o seguinte 
endereço eletrónico: Concurso.Psiclinica@acss.min-saude.pt.

As alegações deverão ser dirigidas ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., e remetidas por qualquer uma das formas admitidas por lei.

4 de maio de 2022. — O Vogal do Conselho Diretivo, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves.
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