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do Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., para o Hospital de Santo
António dos Capuchos, de março de 2013 a novembro de 2015. Colaborou com a Direção-Geral dos Hospitais entre 1990 e 1992 na área
da organização hospitalar; Integrou o grupo de trabalho nomeado pela
Organização Mundial de Saúde para a avaliação de Serviços de Saúde
Mental (1993-1995); Fez parte da comissão encarregue da preparação da
nova Lei de Saúde Mental (1994-1995); Formador em Gestão Hospitalar
de Dirigentes do Hospital Conde São Januário em Macau (1998); Fez
parte da equipa responsável pelo projeto de avaliação dos Serviços de
Saúde de Macau (1998-1999).
209235048
Despacho n.º 336/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 para exercer as funções de Secretária Pessoal do meu
gabinete Lubélia Maria Zegre dos Santos Marques Salgueiro, assistente
técnica, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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 da designada 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 28 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

gabinete Sandra Isabel Batista Emídio, assistente técnica, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são suportados
pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, na parte respeitante à
remuneração base de origem, conforme disposto no n.º 14 do art. 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 da designada 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.
23 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Sandra Isabel Batista Emídio.
Data e local de nascimento: 17 de novembro de 1978, natural de
Santarém.
Habilitações e atividade académica
Ensino Secundário.
Percurso Profissional
Exerce funções de apoio administrativo em gabinete ministerial desde
16/12/2014.
209235104

Dados biográficos
Nome: Lubélia Maria Zegre dos Santos Marques Salgueiro.
Data e local de nascimento: 11 de abril de 1957, natural de Almada.
Habilitações e atividade académica
12.º ano de Escolaridade; Curso Complementar de Secretariado e
Relações Públicas (11.º ano); 2.º ano do Curso Alliance Française.
Percurso profissional
Assistente Técnica do Quadro Residual da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa. De 1 de julho de 2011 a outubro de 2015, por despacho de
S. Ex.ª, o Secretário de Estado da Saúde foi nomeada para exercer as
funções de secretária pessoal; De 27 de outubro de 2009 a 30 de junho de
2011, exerceu funções na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Direção
de Recursos Humanos; Entre fevereiro de 2008 e 26 de outubro de 2009,
foi nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde; De 1 de julho de 2002 até 13 de março de 2005, foi nomeada para
desempenhar funções de secretária pessoal do Vice-Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa/Provedoria; Entre 6 de abril de 2002 e
30 de junho de 2002, exerceu funções na Direção de Coordenação de
Recursos Humanos — Sector de Admissão e Movimentação da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa/Provedoria; De 5 de julho de 2001 a 5 de
abril de 2002, foi nomeada Secretária Pessoal do Secretário de Estado
da Saúde; Entre 15 de novembro de 1999 e 4 de julho de 2001, exerceu
funções como Secretária de Direção Direção-Geral do Património, no
Ministério das Finanças; Entre 30 de outubro de 1995 a 25 de outubro de
1999, nomeada Secretária Pessoal da Ministra da Saúde; De janeiro de
1992 a 29 de outubro de 1995, exerceu funções como Secretária pessoal
da Adjunta do Pelouro dos Assuntos Sociais (Ação Social e Saúde), na
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Provedoria; Entre 6 de março de
1989 e 9 de janeiro de 1992, exerceu funções como Secretária pessoal
da Adjunta do Pelouro de Ação Social e Saúde, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Provedoria; De 18 de março de 1985 a 5 de março
de 1989, exerceu funções no Pessoal/Gabinete Técnico, da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa; De 14 de janeiro de 1985 a 15 de março de
1985, exerceu funções no Instituto Português do Património Cultural
(IPPC), no Ministério da Educação e Cultura; De 26 de março de 1979
a 31 de dezembro de 1984, exerceu funções no Gabinete Coordenador
de Ingresso no Ensino Superior (GCIES), no Ministério da Educação.
209235031
Despacho n.º 337/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no meu

Despacho n.º 338/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 para exercer as funções de Secretária Pessoal do meu
gabinete Ana Maria Pereira Silva, assistente técnica, na Santa Casa, da
Misericórdia de Lisboa.
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 da designada 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 1 de dezembro 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.
30 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Ana Maria Pereira da Silva
Data e local de nascimento: 06 de janeiro de 1959, natural de Lamego.
Habilitações e atividade académica
Frequência do 2.º Ano Complementar dos Liceus.
Percurso Profissional
De 1 de julho de 2011 a outubro de 2015 e por despacho de S. Ex.ª, o
Secretário de Estado da Saúde, foi nomeada para exercer as funções de
secretária pessoal. Em 2010 foi requisitada para o secretariado do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E.;
Em 2009, foi requisitada para o secretariado do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.; Em
2007, foi requisitada para o Alto Comissariado da Saúde para secretária
pessoal da Alta Comissária Adjunta da Saúde; Em 2005, foi nomeada,
em comissão de serviço, para o cargo de secretária da Administradora
do Departamento da Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML); A 5 de dezembro de 2002, foi requisitada para secretária pessoal do Presidente do Instituto de Gestão e Financeira e Patrimonial da
Justiça; A 15 de outubro de 2000, foi requisitada para secretária pessoal
do Secretário-Geral do Ministério das Finanças; A 30 de novembro de
1999, foi designada para secretária pessoal da Senhora Secretária-Geral
do Ministério da Saúde; De 1 de junho de 1997 a 25 de outubro de 1999,
e por despacho de S. Ex.ª a Ministra da Saúde, Dra. Maria de Belém,
foi destacada ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23
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de julho, para exercer funções de secretariado no Gabinete Ministerial (Louvor n.º 789/99). Entre 1 de janeiro de 1996 e 30 de junho de
1997, exerceu funções como secretária da Diretora Coordenadora do
Departamento de Pessoal da SCML. De 1 de setembro de 1991 até 9 de
janeiro de 1995, foi secretária pessoal do Adjunto da Mesa da SCML;
Em 02/08/1982, iniciou funções na Divisão de Serviços do Património
da SCML, como responsável pelo sector de conservação de imóveis,
assegurando todo o expediente do serviço relacionado com a conservação, compra e venda de imóveis.
209235072

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 185/2016

1.º Vogal Efetivo: Dr. José Carlos Morais Leitão Teixeira — Assistente Graduado Sénior de MGF, a exercer funções nos Serviços
Centrais da ARS do Norte, I. P., que substituirá a presidente nas suas
faltas e impedimentos.
[...]»
27/11/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209166011

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 186/2016

Torna-se público que, por deliberação de 3 de dezembro de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, Tiago António da Fonseca Mendes, pertencente à carreira
de técnico superior, concluiu com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 18,00 valores (dezoito valores), na sequência
da celebração, com este instituto público, de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.

Para conhecimento dos interessados, em cumprimento do disposto
no artigo 25.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, torna-se
pública a lista de classificação da entrevista profissional de seleção
ao procedimento concursal para 96 (noventa e seis) postos de trabalho
na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do
mapa de pessoal do Centro Hospitalar do Oeste, aberto pelo Aviso
n.º 7314/2015, publicado do Diário da República 2.ª série, n.º 127, de
2 de julho de 2015. A referida lista, será publicitada na página eletrónica
deste Centro Hospitalar em www.choeste.min-saude.pt, e afixada nos
locais habituais.

22 de dezembro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
209221586

27 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209160836

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Declaração de retificação n.º 14/2016
Por ter sido detetada uma inexatidão no que se refere à composição
do Júri do Aviso n.º 13554/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro de 2015, procede-se à seguinte
retificação:
Onde se lê:
«10 — [...]
1.º Vogal Suplente: Dr.ª Maria Cristina Fonseca e Sousa — Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública do ACES do Douro I — Marão e Douro Norte, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
[...]»
deve ler-se:
«10 — [...]
1.º Vogal Suplente: Dr.ª Maria Cristina Fonseca e Sousa — Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública do ACES do Douro I — Marão e Douro Norte.
[...]»
27/11/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209165989
Declaração de retificação n.º 15/2016
Por ter sido detetada uma inexatidão no que se refere à identificação
do Júri do Aviso n.º 13555/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro de 2015, procede-se à seguinte
retificação:
Onde se lê:
«10 — [...]
Presidente: Dr.ª Isabel Maria de Sousa Chaves e Castro Santos
Almeida — Diretora Executiva do ACES de Gaia.
1.º Vogal Efetivo: Dr. José Carlos Morais Leitão Teixeira — Diretor
Executivo do ACES de Espinho/Gaia, que substituirá a presidente nas
suas faltas e impedimentos.

Aviso (extrato) n.º 187/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a Assistente Técnica Anabela Reis Santos, cessou funções, com efeitos à data de 19 de
setembro de 2015, por motivo de falecimento.
04 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209180608
Aviso n.º 188/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na
sequência de procedimento concursal comum de acesso à categoria de
Assistente Graduado Sénior da área de Medicina Interna, aberto pelo
aviso n.º 5709/2015, para ocupação de um posto de trabalho no mapa de
pessoal deste Centro Hospitalar, e concluídos todos os trâmites relativos
ao mesmo, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administração
de 25 de novembro de 2015, a transição para a categoria de Assistente
Graduado Sénior de Medicina Interna à Dra. Maria Ivone de Figueiredo
Barracha, com efeitos a 26 de novembro de 2015, em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mantendo o regime
de dedicação exclusiva 42 horas semanais nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro, com a remuneração
definida nos termos do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março, com as
respetivas alterações, correspondente entre a 2.ª e 3.ª posição remuneratória da categoria e entre o nível remuneratório 87 e 88 da tabela
remuneratória única.
04 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209179661
Aviso (extrato) n.º 189/2016
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que o Assistente Hospitalar Graduado de
Ortopedia, Dr. Eduardo Manuel Abreu Oliveira Pegado, denunciou o
seu contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a 05 de dezembro de 2015.
17 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
209206114

[...]»
deve ler-se:
«10 — [...]
Presidente: Dr.ª Isabel Maria de Sousa Chaves e Castro Santos
Almeida — Assistente Graduada Sénior de MGF e Diretora Executiva
do ACES de Gaia.

Hospital Dr. Francisco Zagalo
Aviso (extrato) n.º 190/2016
O Conselho de Administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar, em sua reunião de 25.11.2015, aprova a cessação do contrato

