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2 — Ângelo Machado Barroso, técnico superior do mapa de pessoal 
do IHRU IP, licenciado em Economia, designado, em regime de substi-
tuição, para o cargo de direção intermédia de 2.º Grau — Coordenador 
do Departamento de Gestão de Património do Norte.

Nota curricular
Formação académica:
Curso de Economia Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto (1994)
Atividade profissional:
2010 até ao presente: Coordenador em regime de substituição do 

Departamento de Gestão do Património, Arrendamento e Obras na 
Delegação do Porto do IHRU;

2005 até ao presente: Vogal não executivo do Conselho de Administra-
ção da Coimbra Viva SRU— Sociedade de Reabilitação Urbana S. A.

2007 a 2010: Assessor no Departamento de Gestão de Programas e 
Certificação na Delegação do Porto do IHRU

2004 a 2007: Chefe do Setor de Apoio Técnico e Reabilitação Urbana 
na Delegação no Porto do INH

1998 a 2004:Técnico superior na Direção Crédito Norte do INH.
1996 a 1998: Consultor para área da gestão de PME’s como quadro 

da empresa Meta -Apoio Integral a Empresas, L.da

1994 a 1996: Economista — Profissional liberal.
Outros:
Pós Graduação em gestão de operações — Industria metalomecânica 

(1997)

3 — Maria Gabriela Mariz Navarro de Castro, técnica superior do 
mapa de pessoal do IHRU IP, designada, em regime de substituição, 
para o cargo de direção intermédia de 2.º Grau — Coordenadora do 
Departamento de Financiamentos e Programas do Norte.

A designada foi autorizada a optar pelo vencimento que aufere pela 
categoria.

Nota curricular
Formação académica:
Curso de Construções Civis e Minas pelo Instituto Industrial de Lou-

renço Marques — Moçambique, em 1974, com a classificação final de 
13 valores.

Licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto, em 1978, com a classificação final de 13 valores.

Atividade profissional:
Dezembro de 2008 a outubro de 2012, Coordenadora do Departamento 

de Gestão de Programas e de Certificação da Delegação do Porto do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana — IHRU;

Setembro de 2008 a dezembro de 2008, Coordenadora de Departa-
mento de Gestão de Programas de Habitação e Reabilitação Urbana 
do IHRU;

Julho de 2008 a setembro de 2008, Diretora em regime de substituição 
da Delegação do Porto do IHRU;

Julho de 2007 a junho de 2008, Coordenadora de Departamento de 
Gestão de Programas de Habitação e Reabilitação Urbana do IHRU;

Novembro de 2001 a maio de 2007, Diretora de Departamento de Con-
trole Técnico do Norte do Instituto Nacional de Habitação — INH;

Maio de 1999 a novembro de 2001, técnica superior do Gabinete de 
Assessoria do Conselho Diretivo do INH;

Maio de 1997 a maio de 1999, Diretora de Departamento de Controle 
Técnico do Norte do INH;

Julho de 1988 a maio de 1997, Chefe de Departamento da Delegação 
do Porto do INH;

Março de 1987 a junho de 1988, técnica superior da Delegação no 
Porto do INH;

Novembro de 1974 a março 1987 — Técnica do Fundo de Fomento 
da Habitação — FFH;

Novembro de 1973 a fevereiro de 1974 — Direção Geral de Minas 
e Serviços Geológicos.

Participou em seminários e ações de divulgação da atividade do 
Instituto Nacional de Habitação — INH.

Participou em reuniões plenárias do projeto XIV 2 “Técnicas Construc-
tivas Industrializadas para Viviendas de Bajo Costo”, do Subprograma XIV 
“Tecnologia para Vivienda de Interés Social” do “Programa de Ciencia 
y Tecnologia para el Desarrollo V Centenario (CYTED -D)”, em S. José 
(Costa Rica) e em Maracaibo (Venezuela) e no 1.º Simpósio Iberoame-
ricano sobre “Tecnicas Constructivas Industrializadas para Viviendas de 
Bajo Costo”, em Maracaibo, na qualidade de conferencista convidada.

Participou em grupos de trabalho com vista a elaboração de “Manuais de 
Procedimentos” e de revisão da legislação, no âmbito da atividade do INH.

29 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor 
Manuel Roque dos Reis.

206767149 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 2700/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regula-

mento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provimento 
na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado 
pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do Conselho 
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., de 31 de 
janeiro de 2013, homologada a lista de classificação final dos candidatos, no 
âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica 
hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), publicado no Diário 
da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área profissional abaixo indicada:

Ortopedia — Júri n.º 2
Dr. Ângelo Ferreira Gomes Encarnação — Aprovado
Dr. António Gomes Rodrigues Cruz — Aprovado
Dr. António Joaquim Mateus — Aprovado
Dr. António José Matos Coutinho — Aprovado
Dr. António José Pereira Andrade — Aprovado
Dr. Armando Emílio Costa Caldas — Aprovado
Dr. Armando Vilarinho Campos — Aprovado
Dr. Benjamim Nascimento Pereira Rodrigues — Aprovado
Dr. Carlos Humberto Santos Alves — Aprovado
14 de fevereiro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio Silva.
206767749 

 Aviso n.º 2701/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regula-

mento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provimento 
na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado 
pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do Conselho 
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., de 07 de fe-
vereiro de 2013, homologada a lista de classificação final dos candidatos, no 
âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica 
hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), publicado no Diário 
da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área profissional abaixo indicada:

Ortopedia — Júri n.º 3
Dra. Ana Paula Conceição Pereira — Aprovada
Dr. António Carlos Pereira de Almeida — Aprovado
Dr. António José Pais Lopes — Aprovado
Dr. António Mário Martins Paraíba Garruço — Aprovado
Dra. Celeste Fernanda de Castro Ribeiro dos Santos Coimbra — Apro-

vada
Dr. Francisco Manuel Lucas — Aprovado
Dr. José António Madeira Dias — Aprovado
15 de fevereiro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio Silva.
206767651 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 584/2013
Para cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 1.º dos Estatutos da 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., aprovados pela Portaria 
n.º 153/2012, de 22 de maio, publica -se, por extrato, a deliberação do 
Conselho Diretivo de 12 de novembro de 2012 que, na sequência da 
criação das três unidades flexíveis desta Instituição, entre as quais a Uni-
dade de Aprovisionamento, veio introduzir alterações às competências 
que estavam atribuídas a esta última unidade.

Extrato da deliberação de 12 de novembro de 2012:
«No seguimento da implementação do modelo organizativo, bem 

como da elaboração dos projetos de afetação de recursos humanos 
entregues à Direção -Geral da Administração e Emprego Público, foram 
identificadas oportunidades na melhoria do modelo e no desempenho 
nas áreas funcionais visadas, bem como na sua harmonização com a 
administração pública em geral.

Assim delibera o Conselho Diretivo da ARS Norte, I. P. …acrescer à 
Unidade de Aprovisionamento criada pela deliberação de 20 de julho de 
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2012, as competências previstas no artigo 6.º, n.º 1, alínea j) da Portaria 
n.º 153/2012, de 22 de maio.»

18 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206770056 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 2702/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2012 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Idalina dos Santos 
Silva Lopes, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções correspondentes à 
carreira/categoria de assistente operacional, no ACES Estuário do Tejo, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

30 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional Saúde Lisboa Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.

206766477 

 Aviso (extrato) n.º 2703/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal aberto pelo aviso 10926/2011, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com o trabalhador Elsa Patrícia 
Lopes Brito, para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES 
de Almada, com a remuneração definida nos termos do Decreto -Lei 
n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.700,10€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Margarida Conceição Sota — Enfermeira Chefe;
Vogais efetivos: Maria dos Anjos Veríssimo Bonifácio Garcia — En-

fermeira Chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedi-
mentos, e José da Conceição Correia — Enfermeiro Supervisor;

Vogais suplentes: Maria da Luz Jansénio Monteiro Almeida Fon-
seca Rosa — Enfermeira Chefe, e Maria do Céu Gil Cerdeira Gonçal-
ves — Enfermeira Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

4 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206764735 

 Aviso (extrato) n.º 2704/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal aberto pelo aviso 10926/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com o trabalhador Tânia 
Rita Pimentel Ferreira, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./
ACES de Almada, com a remuneração definida nos termos do Decreto -Lei 
n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.201,48€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria do Céu Gil Cerdeira Gonçalves — Enfermeira 
Chefe;

Vogais efetivos: Maria dos Anjos Veríssimo Bonifácio Garcia — En-
fermeira Chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedi-
mentos, e José da Conceição Correia — Enfermeiro Supervisor;

Vogais suplentes: Maria da Luz Jansénio Monteiro Almeida Fonseca 
Rosa — Enfermeira Chefe, e Maria Margarida Conceição Sota — En-
fermeira Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

4 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206764995 

 Aviso (extrato) n.º 2705/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na se-
quência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 15703/2010 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto 
de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2011, 
com o trabalhador Gabriel Nuno Ferreira das Dores Pereira, para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de Téc-
nico Diagnóstico e Terapêutica 2.ª Classe — ramo — Higienista Oral, 
e do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./ACES da Grande Lisboa VIII Sintra — Mafra, com 
a remuneração correspondente ao nível, entre 11 e 12 da tabela única 
remuneratória da categoria respetiva, correspondente a 1 020,06€ (mil 
e vinte euros e seis cêntimos).

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Patrícia João Antunes Simões dos Santos Vicente — Téc-
nico Diagnostico Terapêutica 1.ª Classe — Higienista Oral.

Vogais efetivos: Dr.ª Noémia Luísa Ataíde Regueira Caetano Alves 
Gonçalves — Médica — Assistente Graduada de Saúde Pública, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Dr.ª Maria dos 
Prazeres Moreira Marça — Médica — Assistente Graduada Sénior.

Vogais suplentes: Dr.ª Celene Delgado Gonçalves Neves — Médi-
ca — Assistente de Saúde Pública e Dr. Joaquim Alberto Fernandes 
Martins — Diretor Executivo — Médico — Assistente Graduado Sénior.

O período experimental teve início com a celebração do contrato 
com a duração de 240 dias, correspondente à duração explicitada no 
regulamento do período experimental da ARSLVT.,IP. para os Técnicos 
Diagnóstico e Terapêutica pelo disposto no artigo 76.º do RCTFP e 
nos termos do disposto nos artigos 3.º, n.º 3, e 14.º ambos do Decreto 
Lei n.º 564/99 de 21 de dezembro, artigo 76.º, n.º 1, als. b) e c), do 
RCTFP atento o disposto no artigo 44.º da Lei n.º 12 - A/2008 de 27 de 
fevereiro.

5 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da AR-
SLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206766517 

 Aviso (extrato) n.º 2706/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na se-
quência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 15703/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto 
de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2011, 
com a trabalhadora Patrícia Pires Fonseca Rodrigues da Silva, para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de Téc-
nico Diagnóstico e Terapêutica 2.ª Classe — ramo Higienista Oral, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./ACES da Grande Lisboa VIII Sintra — Mafra, com 
a remuneração correspondente ao nível, entre 11 e 12 da tabela única 
remuneratória da categoria especifica correspondente a 1 020,06€ (mil 
e vinte euros e seis cêntimos).

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Patrícia João Antunes Simões dos Santos Vicente — Téc-
nico Diagnostico Terapêutica 1.ª Classe — Higienista Oral.




