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“Mercado de trabalho e qualificação dos RH no turismo” (Escola de
Gestão e de Negócios) — 2006.

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 6390-V/2016
Considerando a vacatura do cargo de Vice-Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., na sequência de cessação do mandato a pedido do anterior titular, licenciado Rui
Afonso Móia Pereira Cernadas;
Considerando que é necessário assegurar o normal funcionamento do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.,
até à conclusão do respetivo procedimento concursal, efetuado pela
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública;
Nestes termos e ao abrigo do disposto nos artigos 19.º e 25.º da Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação vigente, no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, determino o seguinte:
1 — Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Norte, I. P., a Licenciada Rita Gonçalves Moreira, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho,
evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e
formação adequadas ao exercício das respetivas funções.
2 — A presente designação produz efeitos a 16 de maio de 2016.
11 de maio de 2016. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Currículo profissional
Rita Gonçalves Moreira
Nascida a 11 de março de 1980.
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa — Centro Regional do Porto em 2004.
Formação Profissional Contínua:
Sessões de Formação em Contabilidade Pública, Contabilidade Analítica e Novas Regras de Elaboração do Orçamento de Estado — 2011;
“SNC — Sistema de Normalização Contabilística” (EGE — Atlantic
Business School) — 2009;
“Sessão sobre a atratividade da economia portuguesa na captação de
investimento direto estrangeiro” (Ernest &Young) — 2006;

II SÉRIE

Atividade Profissional:
Janeiro de 2012 a maio de 2016 — Assessora do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, EPE, com as seguintes
atribuições: desenvolvimento e implementação de procedimentos de
reporte de informação de atividade económico-financeira para melhor
análise por parte da Administração, através de uma melhoria de processos
utilizados pelas áreas de contabilidade e gestão financeira; elaboração
e monitorização do Contrato Programa a negociar com a tutela; desenvolvimento de procedimentos de controlo da dívida, de acordo com Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro); colaboração no Departamento dos Serviços Financeiros
(Faturação) para resolução de problemas com gestão de clientes; gestora
de processo no CHP da Assistência Médica ao Estrangeiro.
Abril de 2011 a dezembro de 2011 — Assessora do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) com as seguintes
atribuições: desenvolvimento e implementação de procedimentos de
reporte de informação de atividade económico-financeira para melhor
análise por parte da Administração, através de uma melhoria de processos
utilizados pelas áreas de contabilidade e gestão financeira; coordenação
da implementação de novo ERP para a área financeira.
Janeiro de 2010 a abril de 2011 — Chefe do departamento de Planeamento de Gestão da PrioFoods SGPS, com as seguintes atribuições: Análise de viabilidade económica de investimentos na área da
agricultura/alimentar, extração e refinação de óleos crus e negócios
transversais nos mercados nacional e internacional; desenvolvimento
de planos de negócio e análises financeiras; orientação do rebrand da
marca PrioFoods; colocação da marca PrioFoods no mercado nacional
(óleos alimentares e azeites); colocação da marca PrioFoods nos mercados internacionais — Roménia, Brasil, Moçambique, Angola (óleos
alimentares, azeites, farinhas, rações); colocação das commodities nos
mercados internacionais.
Junho de 2008 a dezembro de 2009 — Chefe do departamento de Planeamento de Gestão da Prio SGPS, com as seguintes atribuições: análise
de viabilidade económica de investimentos na área dos biocombustíveis,
agricultura e negócios transversais nos mercados nacional e internacional; desenvolvimento de planos de negócio e análises financeiras.
Setembro 2004 a junho de 2008 — Consultora na Deloitte, empresa
multinacional de auditoria e consultoria, primeiro na equipa de acompanhamento de projetos de investimento com vista a obtenção de incentivos financeiros e fiscais e, posteriormente, na equipa de consultoria
financeira.
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