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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 12224/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho vagos na 
categoria de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, 
da carreira especial de enfermagem/carreira de enfermagem.

Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho vagos na categoria
de enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde

Mental e Psiquiátrica, da carreira especial de enfermagem/carreira de enfermagem

Faz -se público que, nos termos da autorização concedida pelo Despacho n.º 4046/2022, de 
30/03/2022 do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 68, de 7 de abril e Declaração de Retificação n.º 341/2022, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 79, de 22 de abril, e, por deliberação de 18/05/2022 do Conselho de Admi-
nistração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E., se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho vagos na 
categoria de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, da car-
reira especial de enfermagem/carreira de enfermagem, para constituição de relações jurídicas de 
emprego público, tituladas por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
ou contrato individual de trabalho sem termo, ao abrigo do Código do Trabalho.

Os requisitos gerais e especiais, a composição do júri, os métodos de seleção e outra informa-
ção de interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento 
concursal em apreço, constam da publicação integral do aviso de abertura, bem como o formulário de 
candidatura, inserto na página eletrónica da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E., 
em http://www.ulsna.min-saude.pt.

7 de junho de 2022. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Filomeno Duarte 
Araújo.
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