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de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da deliberação do
Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 22 de outubro de 2015, e da anuência
do serviço de origem, foi autorizada a consolidação da mobilidade na
categoria, na carreira de técnico superior, de Sandra Marisa Rodrigues
Valdemar, do mapa de pessoal do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, no IEFP, I. P., nos termos do
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ficando a
trabalhadora posicionada entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória e no
nível remuneratório 19-23 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 11 de novembro de 2015.
2015-12-02. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209172865
Aviso (extrato) n.º 182/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da deliberação do
Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 03 de setembro de 2015, e da anuência do serviço de origem, foi autorizada a consolidação da mobilidade na
categoria, na carreira de técnico superior, de Dina Carla Nuno Meninas
Mira dos Santos, do mapa de pessoal da Direção Geral das Atividades
Económicas, no IEFP, I. P., nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, ficando a trabalhadora posicionada na
5.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 27.º da tabela remuneratória única, com efeitos a 01 de novembro de 2015.
2015-12-09. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209185533
Aviso (extrato) n.º 183/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da deliberação do
Conselho Diretivo, de 3 de setembro de 2015, e da anuência do serviço
de origem, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria,
na carreira de técnico superior, de Maria Isabel Regalado Tavares, do
mapa de pessoal do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., no
IEFP, I. P., nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, ficando a trabalhadora posicionada
entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 23-27
da tabela remuneratória única, com efeitos a 28 de outubro de 2015.
2015-12-09. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209185647
Aviso (extrato) n.º 184/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º,
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e do estabelecido no n.º 3 do artigo 50.º da
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, torna-se público que, na sequência
da deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 30 de abril de
2015, e dos Despachos de 16 de setembro de 2015, de S. Ex.ª o Ministro
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, e de 17 de novembro
de 2015, de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração Pública,
foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, na carreira
de técnica superior, de Ana Paula Pereira Lima, do mapa de pessoal da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, no IEFP, I. P., nos termos do
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ficando a
trabalhadora posicionada entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória e o
nível remuneratório 15-19 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 17 de novembro de 2015.
2015-12-09. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209185574

SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 334/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º,
nos n.os 1 e 2, do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,

de 20 de janeiro, designo para exercer funções de Motorista no meu
gabinete João Paulo Ferreira Frias, assistente operacional, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são suportados
pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, na parte respeitante à
remuneração base de origem, conforme disposto no n.º 14 do artigo 13.º
do mencionado decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: João Paulo Ferreira Frias
Data e local de nascimento: 23 de dezembro de 1970, natural de Vila
Nova Rainha.
Habilitações e atividade académica
2.º Ciclo do Ensino Básico.
Percurso Profissional
Exerce funções na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e em
gabinete ministerial desde 1 de março de 2010.
209235023
Despacho n.º 335/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo como Chefe do meu Gabinete o licenciado Jorge
Manuel Firmo Poole da Costa, técnico superior, do Centro Hospitalar
Lisboa Norte, E. P. E.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Jorge Manuel Firmo Poole da Costa.
Data e local de nascimento: 12 de julho de 1960, natural de Lisboa.
Habilitações e atividade académica
Licenciatura em Direito, menção de Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1978-1983); Pós-graduação
em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública
(1983-1985); Estágio profissional de Gestão Hospitalar no Centre Hospitalier d’Orsay (1987); I Seminário Avançado de Gestão e Investimento
em Saúde (SAGIS) da AESE — Escola de Direção e Negócios.
Percurso Profissional
Administrador hospitalar dos Hospitais Civis de Lisboa entre 1985
e 1988 com funções no Serviço de Auditoria e no Serviço Comum de
Urgência desse grupo hospitalar; Administrador hospitalar do Hospital
Miguel Bombarda, nomeado, após concurso, em 1998; Nomeado em
maio de 1989 vogal da comissão instaladora do Centro de Saúde Mental
Barreiro/Montijo; Vogal do conselho de administração do Serviço de
Utilização Comum dos Hospitais de 1999 a 2002; Vogal executivo do
conselho de administração do Hospital de Santa Maria (2005-2008);
Vogal executivo do conselho de administração do Hospital Pulido
Valente, E. P. E. (2007-2008); Vogal executivo do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E. de 1 de março
de 2008 a fevereiro de 2013; Adjunto do Conselho da Administração

