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gógica Inicial de Formadores, Modelo CAF na perspetiva do Sistema
Integrado de Avaliação dos Serviços Públicos, Escrita Profissional para
Documentos Curtos.
209869871

SAÚDE
Gabinete do Ministro
Declaração de retificação n.º 940/2016
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho
Normativo n.º 35-A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008, revisto e republicado
pelo Despacho Normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara-se
que o Despacho n.º 11232/2016, publicado no Diário da República
n.º 180, Série II, de 19 de setembro, foi publicado sem o respetivo anexo,
referido na alínea a) do n.º 3.
Pelo acima exposto, publica-se o anexo em falta:
ANEXO
Curriculum Vitae
Francisco Henrique Moura George nasceu em Lisboa em 1947. É
licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa desde
1973 (distinção, com média de 16 valores).
Completou, em 1977, o Curso de Saúde Pública na Escola Nacional
de Saúde Pública (Lisboa).
Especialista em saúde pública, foi delegado de saúde, primeiro no
concelho de Cuba (19761980) e depois em Beja (1992-2001).
Como bolseiro da Organização Mundial da Saúde (OMS) fez o curso,
em língua francesa, Santé Familiale, promovido pela OMS/CIE em 1978.
Entre 1980 e 1991 foi funcionário da OMS.
Após prestação de provas públicas, em 1992, foi nomeado chefe de
serviço da carreira médica de saúde pública.
Foi nomeado Subdiretor-Geral da Saúde em 2001 e reconduzido
em 2004. Em 2005 tomou posse como Diretor-Geral da Saúde e de
novo, no seguimento da Reforma da Administração Pública, em 2006,
2009 e 2013, no seguimento de concurso público.
No quadro da União Europeia, em representação de Portugal, participou na reunião de peritos no domínio da saúde VIH/sida e no Comité
de Doenças Relacionadas com a Poluição. Foi, desde 2001, membro
do High Level Committee on Health, bem como do Health Security
Committee até 2005 e, desde então, participa nas reuniões dos Chief
Medical Officers.
Foi membro do Conselho de Administração do Centro Europeu de
Prevenção e Controlo das Doenças (Estocolmo) em 2004 e 2005.
Tem participado em múltiplas reuniões de trabalho realizadas no
âmbito de estruturas formais e informais da União Europeia, promovidas pela Comissão e pelo Parlamento, nomeadamente no domínio dos
sistemas de alerta, zoonoses, bem como da luta contra a obesidade.
Participa regularmente nos trabalhos da Assembleia Mundial da Saúde
e do Comité Regional da Europa da OMS, tendo sido eleito, em 2014,
para o Comité Permanente da Europa.
É autor ou coautor de livros, artigos originais e publicações científicas
em Saúde Pública. Na qualidade de conferencista tem participado em
numerosas reuniões científicas nacionais e internacionais.
Em 2006 foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique,
Grande-Oficial, pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, e
em 2014 recebeu a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da
Saúde, Grau Ouro.
19 de setembro de 2016. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
209874747

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Aviso (extrato) n.º 11652/2016
Torna-se público que tendo o Conselho de Administração sido confrontado pelo júri do procedimento concursal para assistente — ramo de
Psicologia Clínica da carreira de pessoal técnico superior de saúde, aberto
por aviso n.º 21950/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série

n.º 213 de 07 de novembro de 2011, de que a lista de classificação
final elaborada em 05 de abril de 2013; homologada em 30 de agosto
de 2016, na sequência de autorização de S. Ex.ª a Secretária de Estado
da Administração e do Emprego Público, de 29-07-2016 (Despacho
1680/2016/SEAEP), para prosseguir com o procedimento concursal, e
publicada no Diário da República a 6 de setembro de 2016, não reflete a
correta avaliação dos candidatos, apresentando o júri como justificação
para esse facto uma discrepância da qual não se apercebeu em devido
tempo, delibera o seguinte:
Anular o ato de homologação da lista de classificação final do concurso em referência;
Devolver o processo ao júri para proceder às correções necessárias,
realizando nova audiência dos candidatos para que tenham oportunidade
de se pronunciar sobre a lista de classificação final antes da mesma ser
entregue para homologação;
Dar assim sem efeito a publicação constante do Aviso n.º 11014/2016
publicado no DR, 2.ª série, n.º 171 de 6 de setembro de 2016.
16 de setembro de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Paixão.
209869741

Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P.
Aviso n.º 11653/2016
Torna-se público que a Assistente Técnica Cláudia Carolina Rodrigues
Aleixo Mota, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Instituto, iniciou funções
no Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, IP,
em regime de mobilidade, em 01 de agosto de 2016, pelo período de
18 meses, nos termos e para os efeitos do artigo 92.º e seguintes da
LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua
redação atual.
14 de setembro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209869288
Aviso n.º 11654/2016
Torna-se público que o operário especializado Nuno Miguel dos Reis
Gomes Ferreira, afeto à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas, iniciou funções no Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, IP, no dia 05 de setembro de 2016, em regime de
mobilidade intercarreiras, para o exercício de funções da carreira/categoria de assistente operacional, pelo período de 18 meses, nos termos
conjugados do artigo 92.º e seguintes da LTFP e do artigo 266.º da
mesma lei, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na
sua redação atual.
14 de setembro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209869522
Aviso n.º 11655/2016
Torna-se público que, a pedido da trabalhadora, foi autorizada, por
despacho do Presidente do Conselho Diretivo do IPST, IP, de 18/08/2016,
a cessação da mobilidade na categoria, neste Instituto, da assistente
técnica Mónica Paula Brás Santos, do mapa de pessoal da Universidade
de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2016.
14 de setembro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
209869369
Aviso n.º 11656/2016
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o n.º 6 do artigo 46.º da
LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que, por despacho de 15 de junho de 2016,
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, IP, no exercício das competências que lhe estão
atribuídas, foi homologada a avaliação final do período experimental
da trabalhadora do quadro infra, da carreira e categoria de assistente
operacional, em exercício de funções neste Instituto, na sequência de

