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Contrato n.o 2160/2005 — AP. — Por despacho do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 7 de Novembro de 2005:
Tânia Isabel Batista da Costa — ratificado o contrato de trabalho
a termo certo, celebrado pelo prazo de três meses, renovável por
um único e igual período, para o exercício de funções equivalentes
às de assistente administrativa, com a remuneração de E 631,15,
para o Centro de Saúde de Famalicão, com efeitos a partir de
16 de Agosto de 2005. (Não carece de fiscalização prévia. Não
são devidos emolumentos.)
22 de Novembro de 2005. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.
Contrato n.o 2161/2005 — AP. — Por despacho do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 7 de Novembro de 2005:
Adriana da Conceição Azevedo Paredes — ratificado o contrato de
trabalho a termo certo, celebrado pelo prazo de três meses, renovável por um único e igual período, para o exercício de funções
equivalentes às de enfermeiro, com a remuneração de E 942,43,
para o Centro de Saúde de Esposende, com efeitos a partir de
16 de Agosto de 2005. (Não carece de fiscalização prévia. Não
são devidos emolumentos.)
22 de Novembro de 2005. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.
Contrato n.o 2162/2005 — AP. — Por despacho do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 7 de Novembro de 2005:
Brígida Zuleide Ferreira Marques e Maria João de Melo Sarria Terra
Faria — ratificados os contratos de trabalho a termo certo, celebrados pelo prazo de três meses, renovável por um único e igual
período, para o exercício de funções equivalentes às de auxiliar
de apoio e vigilância, com a remuneração de E 450,37, para o
Centro de Saúde de Esposende, com efeitos a partir de 8 de Agosto
de 2005. (Não carecem de fiscalização prévia. Não são devidos
emolumentos.)
22 de Novembro de 2005. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.
o

Deliberação n. 3998/2005 — AP. — Por deliberação de 4 de
Novembro de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte:
Carlos de Carvalho Moreira — nomeado, em comissão de serviço,
para o cargo de director de serviços de administração geral, dos
serviços de âmbito sub-regional, com efeitos a 10 de Novembro
de 2005.
Curriculum vitae
Identificação — Carlos de Carvalho Moreira, casado, nascido em 13
de Dezembro de 1952.
Formação Académica:
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Pós-graduação em Desenvolvimento Económico e Social/Curso
de Desenvolvimento da Empresa — pela Universidade Católica Portuguesa.
Carreira profissional:
Assessor principal do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde de Braga.
Cargos dirigentes:
Coordenador da Sub-Região de Saúde de Braga, entre 20 de
Agosto de 2002 e 7 de Junho de 2005;
Coordenador distrital da Luta contra a Sida de Braga, entre
20 de Agosto de 2002 e 7 de Junho de 2005;
Vogal da comissão instaladora da Escola de Ciências da Saúde
da Universidade do Minho, entre 20 de Agosto de 2002 e
7 de Junho de 2005;
Chefe de divisão da ex-Administração Regional de Saúde de
Braga, de 16 de Agosto de 1993 a 30 de Março de 1997;
Chefe da Divisão de Organização da Administração Regional
de Saúde do Norte, de 4 de Novembro de 1998 a 20 de Agosto
de 2002.

Cargos institucionais:
Responsável Regional pelo desenvolvimento do «Sinus/Sonho/
Cartão de Utente»;
Coordenador da elaboração do Plano Director Regional da
Administração Regional de Saúde do Norte;
Nomeado pelo despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e
do Trabalho e da Solidariedade, de 6 de Julho de 1999, para
o grupo de trabalho sobre troca de informação informática
entre o sector da saúde e da segurança social no âmbito da
atribuição e controlo do subsídio de doença;
Interlocutor para a área da telemedicina no sector da Saúde
na Comunidade de Trabalho Castilla-Léon/Norte de Protugal,
no âmbito do programa comunitário INTERREG III-A;
Responsável na região Norte pelo lançamento das bases de simplificação, desburocratização e de melhoria da acessibilidade
dos utentes/doentes às consultas externas hospitalares, através
da elaboração de protocolos interinstitucionais de ligação das
aplicações informáticas «Sinus» e «Sonho»;
Membro do CAR — Centro de Acompanhamento Regional do
Norte, de monitorização e avaliação do impacte do Bug 2000;
Membro do grupo de trabalho para a normalização da codificação
das instituições de saúde;
Membro do grupo de trabalho para a gestão da facturação internacional dos cuidados de saúde prestados a estrangeiros;
Membro do grupo de trabalho para a elaboração do work-flow
de informatização dos gabinetes de utente.
Outros:
Autor de vários trabalhos de investigação e de artigos de opinião
na área da gestão da saúde, publicados em diversos periódicos
nacionais;
Responsável pela criação e coordenação das revistas Contacto
da ex-Administração Regional de Saúde de Braga e Entre Tanto
da Administração Regional de Saúde do Norte;
Autor de inúmeras comunicações apresentadas em seminários
e congressos versando área da gestão da saúde;
Formador no âmbito dos sistemas de informação e comunicação
na área da saúde;
Coordenador de estágios de ingresso de técnicos superiores no
sector da saúde.
(Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
22 de Novembro de 2005. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.
Despacho n.o 8639/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
7 de Novembro de 2005 do coordenador desta Sub-Região de Saúde:
Autorizadas as nomeações dos assistentes administrativos especialistas abaixo mencionados, a partir de 1 de Novembro de
2005, na sequência de concurso interno de acesso misto e
de concursos internos de acesso circunscrito:
Centro de Saúde de Amares:
João Manuel Fernandes.
Centro de Saúde de Barcelinhos:
Adelino Faria Torres.
Manuel Rodrigues Fernandes.
Maria de Lurdes da Costa Faria.
Centro de Saúde de Barcelos:
Maria da Graça Matos Vale.
Maria da Graça Miranda Duarte Silva.
Maria Magalhães Abreu Santos Sousa.
Centro de Saúde de Braga I:
Manuel Martins Barreira.
Maria Helena Alves Pereira Batista.
Centro de Saúde de Celorico de Basto:
Fernando Belchior Marinho Teixeira Borges.
Graça Maria Coelho Teixeira.
José Maria Marinho da Costa.
Maria Adelina Graça Nunes Coelho.
Maria Adelina Teixeira da Mota.
Centro de Saúde de Fafe:
Armanda Manuela Lobo Peixoto.
Teresa Maria Amália Costa da Silva.

