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Precoce de Palmela; formação continua; cooperação na formação básica 
e pós -básica de estudantes de enfermagem, participação em projetos 
de âmbito comunitário/parcerias; participação em grupos de trabalho; 
trabalhos individuais e em grupo publicados; coordenação de equipas; e 
tem vindo a participar de forma ativa, como executora, na restruturação 
dos Cuidados de Saúde Primários de acordo com a legislação em vigor.

206291176 

 Deliberação (extrato) n.º 1079/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 5/01/2012 foi acolhida a proposta 
de nomeação para Coordenadora da Unidade de Recursos Assistenciais 
Partilhados (URAP) do Agrupamento de Centros de Saúde da Grande 
Lisboa IX — Algueirão — Rio de Mouro a Licenciada Cássia Marisa 
Sá Pedroso Monteiro Conceição, conforme nota curricular em anexo, 
com efeitos desde 5/01/2012.

25/06/2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Manuel de 
Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

Identificação:

Nome: Cássia Marisa de Sá Pedroso Monteiro Conceição Laranjeiro
Naturalidade: Luanda, Angola; Nacionalidade Portuguesa;
Data de Nascimento: 16/03/1970
Bilhete de Identidade: 9026783, válido até 20/09/2016, pelo Arquivo 

de Identificação de Lisboa

Habilitação académica de base: Licenciatura em Psicologia — Ramo 
de Psicoterapia e Aconselhamento pela Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa com Classificação 
Final de 14 valores.

Especialização: Grau de Especialista em Psicologia Clínica da carreira 
de Técnicos Superiores de Saúde com classificação final do estágio de 
especialidade de 17.38 valores, com publicação no aviso n.º 5813/2005, 
DR, (2.ª série).

Formação profissional: Formação Pós -Graduada em “Aconselhamento 
e Psicoterapia Comportamental e Cognitiva” — APTCC — Associação 
Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva; Formação Pós-
-Graduada em “Intervenção Sistémica Familiar” — SPTF — Socie-
dade Portuguesa de Terapia Familiar — 3 anos de formação teórica 
A frequentar as últimas 120 horas de supervisão clínica; Master Uni-
versitario en Integración de Personas com Discapacidad — Facultad 
de Psicologia — Universidad de Salamanca, tendo concluído a parte 
curricular do mesmo.

Experiência profissional:

Integrou o Quadro da Administração Publica em 1998 como técnica 
superior de 2.ª Classe.

Em 2001 É admitida ao Estágio de Especialidade da carreira de 
Técnicos Superiores de Saúde, Ramo de Psicologia Clínica conforme 
Diário da República n.º 297, de 23/12/1999, 2.ª série, aviso n.º 18738/99. 
Realiza o estágio principal no Centro de Saúde da Parede e os estágios 
complementares no Hospital Júlio de Matos.

Desde 2007 exerce funções no Centro de Saúde de Rio de Mouro, 
atual ACES IX — Agrupamento de Centros de Saúde que integra tam-
bém o Centro de Saúde de Algueirão/Mem Martins com categoria de 
Assistente da Carreira técnica superior de Saúde — Quadro de Pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e vale do Tejo, Nomeação 
na sequência e concurso interno de ingresso geral com publicação na 
2.ª série DR n.º 86 de 04/05/2007. Desenvolve as seguintes atividades: 
Consulta psicológica, exercendo as suas funções nas várias fases do 
ciclo de vida (Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos). Avaliação 
Psicológica. Promoção da saúde e prevenção da doença, integrando 
equipas multidisciplinares no âmbito de programas de saúde e projetos 
específicos, nomeadamente; Cuidados Continuados, Saúde Materna, 
Saúde Infantil, Saúde Escolar. Realiza Reuniões de Consultadoria e 
Formação aos Médicos de Família, onde faz a triagem dos casos clínicos 
a encaminhar à consulta de psicologia.

206289079 

 Despacho n.º 10552/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 18/07/2012, foi auto-
rizada a consolidação definitiva da mobilidade interna de Isabel Maria 
Martinho Reis, Assistente técnica, pertencendo ao mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde do Norte para o mapa de pessoal da 
ARSLVT, I. P., serviços centrais, nos termos do n.º 1, do artigo 64.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro., e com a redação dada pela Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

20 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206288836 

 Hospital de José Luciano de Castro

Aviso (extrato) n.º 10519/2012
Por deliberação de 22 de junho de 2012, da presidente do conselho 

de administração, por delegação, foi autorizado a Maria Raquel Tra-
jano Castelão, enfermeira, do mapa de pessoal do Hospital de José 
Luciano de Castro, o exercício de funções a meio tempo, no período 
de 01 de julho a 31 de dezembro de 2012. (Isento de visto do Tribunal 
de Contas.)

30 de julho de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206289127 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior

Despacho n.º 10553/2012
Ao abrigo do disposto no n.º 4.º do anexo II do Regulamento do 

Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público 
para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2012 -2013, aprovado 
pela Portaria n.º 195/2012, de 21 de junho;

Ouvidos a Direção -Geral da Educação, a Direção -Geral da Saúde e 
o Instituto Nacional para a Reabilitação;

No uso das competências delegadas pelo Ministro da Educação e 
Ciência através do despacho n.º 645/2012, de 17 de janeiro:

Determino:
1 — A comissão de peritos a que se refere o n.º 4.º do anexo II do 

Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Su-
perior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2012 -2013, 
aprovado pela Portaria n.º 195/2012, de 21 de junho, tem a seguinte 
composição:

Licenciada Maria Infância Silva, em representação da Direção -Geral 
do Ensino Superior, que coordena;

Licenciada Maria Isabel Fernandes Baptista Duque, em representação 
da Direção -Geral da Educação;

Assistente graduada de clínica geral Dr.ª Maria João Quintela, em 
representação da Direção -Geral da Saúde;

Licenciada Maria Helena Serra Regêncio Alves, em representação 
do Instituto Nacional para a Reabilitação;

Mestre Maria Filomena Cachado Rodrigues;
Licenciada Maria Margarida da Silva Paiva Vieira Brigham da Silva.

2 — A comissão tem as competências fixadas pelo n.º 5.º do anexo II 
do Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no En-
sino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 
2012 -2013, aprovado pela Portaria n.º 195/2012, de 21 de junho.

3 — Compete ainda à comissão, dentro dos limites estabelecidos pelas 
regras fixadas pelo anexo II do Regulamento do Concurso Nacional de 
Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscri-
ção no Ano Letivo de 2012 -2013, aprovado pela Portaria n.º 195/2012, 
de 21 de junho, estabelecer os critérios a considerar na apreciação dos 
pedidos de admissão ao contingente especial para candidatos portadores 
de deficiência física ou sensorial para o concurso nacional de acesso e 
ingresso no ensino superior público para a matrícula e inscrição no ano 
letivo de 2012 -2013.

4 — A atividade desenvolvida pelos elementos que integram a comis-
são de peritos não é remunerada nem confere a estes o direito à perceção 
de ajudas de custo ou de despesas de representação.

5 — A comissão de peritos cessa a sua missão com a conclusão do 
concurso nacional de acesso e ingresso no ensino público para matrícula 
e inscrição no ano letivo de 2012 -2013.

6 — A Direção -Geral do Ensino Superior assegura o apoio logístico 
e administrativo ao funcionamento e aos trabalhos da comissão de 
peritos.

21 de junho de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
João Filipe Cortez Rodrigues Queiró.
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