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Pós-graduado em Sistemas de Informação de Gestão, pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de
Santarém.
Experiência mais relevante:
Desde janeiro de 2013 até à presente data, exerceu funções no Núcleo
de Administração de Plataformas Partilhadas da Direção de Serviços de
Suporte Tecnológico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça, I. P., do Ministério da Justiça;
Entre abril de 2011 e dezembro de 2012, desempenhou funções
no Núcleo de Administração de Base de Dados do Departamento
de Desenvolvimento de Sistemas de Informação do Instituto das
Tecnologias de Informação na Justiça, I. P., do Ministério da Justiça;
Entre janeiro de 2008 e abril de 2011, exerceu funções na Divisão
de Recursos Tecnológicos da Direção de Serviços de Organização
e Recursos Tecnológicos da Secretaria Geral do Ministério da Justiça, na área dos sistemas de informação do subsistema de saúde
da justiça.

3. Nos termos do n.º 3 do despacho supra, o Grupo de Trabalho passa
a ser constituído pelos seguintes elementos:
I. Em representação do Ministro da Saúde:
a) Dra. Carla Costa, que coordena.
II. Em representação da Administração Central do Sistema de Saúde, IP:
b) Dra. Isaura Vieira (membro efetivo)
c) Dra. Carla Oliveira (membro efetivo)
d) Dra. Salomé Estevens (suplente)
e) Dr. Rui Sá (suplente)
III. Em representação da Inspeção Geral das Atividades em Saúde:
f) Dra. Maria do Rosário Raposo (membro efetivo).
IV. Em representação dos Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde, EPE:
g) Dra. Vanda Manso (membro efetivo).
h) Dr. Artur Mimoso (suplente)

Aptidões e competências pessoais (destaque):
Frequentou diversas ações de formação nas áreas de informática e
de sistemas de informação, nomeadamente SQL Business Intelligence
Academy; SQL Server 2012 Performance Tuning Design Internals and
Architecture; Gestão de Projetos Informáticos; Auditoria de Sistemas
de Informação: conceitos e metodologias; CISCO Certified Network
Associate; Desenvolvimento em Microsoft.NET; Desenvolvimento à
medida para aplicaçes ORACLE; Administração de Sistemas e Redes
e Conceitos de Datawarehouse.
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V. Em representação do INFARMED, IP:
i) Dra. Fernanda Ralha (membro efetivo).
j) Dr. Luís Sande e Silva (suplente).
4. Nos termos do n.º 5 do despacho n.º 11111/2014, de 26 de agosto,
são designados para integrar o Grupo de Apoio Técnico (GAT) os elementos:
I. Em representação da Administração Central do Sistema de Saúde, IP:
a) Dr. Rui Sá
II. Em representação da Inspeção Geral das Atividades em Saúde:
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b) Dra. Olga Maria Barreira
c) Dra. Susana Grilo
III. Em representação dos Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde, EPE:
d) Dra. Eugénia Maria Duarte

Conclusão do período experimental
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que a trabalhadora Silvana de Jesus Esteves
Rodrigues concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira
e categoria de técnico superior, com a avaliação final de 15 valores,
na sequência da celebração com este Instituto, de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado. A presente declaração
de conclusão do período experimental foi homologada por despacho
de 19 de agosto de 2014 do vice-presidente do conselho diretivo deste
Instituto.
17 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 12984/2014
1. Nos termos do n.º 1 do Despacho n.º 15629/2012, de 12 de novembro, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 237, de 7 de dezembro, foi
criado um Grupo de Trabalho, que constituiu um marco importante na
perceção do fenómeno “fraude” no sector da Saúde e no consequente
planeamento estratégico para o combater, cujo mandato terminou em
31 de dezembro de 2013.
2. Face à necessidade premente de prosseguir o trabalho iniciado
e desenvolver novos mecanismos de combate à fraude e ao desperdício, procedeu-se à renovação do mandato do Grupo, na sequência do
Despacho n.º 11111/2014, de 26 de agosto, publicado no DR, 2.ª Série,
n.º 168, de 2 de setembro.

IV. Em representação do INFARMED, IP:
e) Dra. Isabel do Ó Rodrigues.
que assegurarão, em permanência, a atividade operacional do Grupo,
o qual funcionará nas instalações da ACSS, IP, no n.º 11, da Av.a João
Crisóstomo, em Lisboa.
5. Os elementos que integram o GAT, não obstante manterem o vínculo
laboral com as suas entidades de origem, devem cumprir as orientações
emitidas pelo Coordenador do Grupo de Trabalho, no exercício das
suas competências.
6. O Coordenador do GT é igualmente responsável pela coordenação,
gestão e planeamento de atividades do GAT.
7. O Coordenador fará aprovar na primeira reunião do GT, o respetivo
Regulamento Interno.
17 de outubro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
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Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 12985/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência do
meu despacho datado de 7 de outubro de 2014, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da assessora, da carreira de
técnica superior de saúde (ramo de farmácia), Cristina de Sousa Chora
da Cruz Correia Rocha, nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, pelo que vai ser celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 outubro
de 2014, integrando um posto de trabalho do mapa de pessoal desta
Direção-Geral, sendo mantida a mesma posição remuneratória do
serviço de origem, Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
7 de outubro de 2014. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
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