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5 — Júri para análise das candidaturas:
Presidente — Maria Cristina Fonseca e Sousa — Assistente Gra-

duada Sénior de Saúde Pública — ACES do Douro I — Marão e Douro 
Norte

1.ª Vogal efetiva — Maria Filomena Moreira Neves Viegas — Assis-
tente Graduada de Saúde Pública — ACES do Douro II — Douro Sul

2.ª Vogal efetiva — Maria Inácia Rosa — Assistente Graduada Sénior 
de Saúde Pública — ULS do Nordeste

1.ª Vogal suplente  — Carolina Maria Reis Teixeira — Assistente 
Graduada Sénior de Saúde Pública — ACES Grande Porto I — Santo 
Tirso/Trofa

2.ª Vogal suplente — Dr.ª Ana Maria Azevedo Vasconcelos Correia — 
Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública — ACES Cávado I — Braga

6 — Formalização das candidaturas — A candidatura deve ser for-
malizada através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e remetido 
através de correio registado com aviso de receção, para o Departamento 
de Recursos Humanos — Rua Nova de S. Crispim, 380, 4049 -002 Porto, 
ou entregue pessoalmente nesta morada.

6.1 — Do requerimento de candidatura devem constar os seguintes 
elementos: nome, vínculo detido e respetivo Organismo, situação atual, 
carreira/categoria, posição e nível remuneratórios e a correspondente 
remuneração mensal, residência, contacto telefónico e mail, acompa-
nhado do currículo profissional atualizado.

7 — A presente oferta de emprego estará disponível na Bolsa de Em-
prego Público — BEP, em www.bep.gov.pt, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República e 
na página eletrónica da ARSN em, www.arsnorte.min -saude.pt./Recursos 
Humanos/Recrutamento/Carreira especial médica

22 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS 
do Norte, I. P., Ponciano Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Deliberação (extrato) n.º 687/2013
O Decreto-Lei n.º  124/2011, de 29 de dezembro, no quadro das 

orientações definidas pelo Plano de Redução e Melhoria da Adminis-
tração Central (PREMAC), aprovou a nova Lei Orgânica do Ministério 
da Saúde.

Consequentemente, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º  22/2012, de 
30 de janeiro, o modelo organizativo adotado para as Administrações 
Regionais de Saúde, I. P., que definiu a missão, e as inerentes atribui-
ções. Por sua vez, através da Portaria n.º  153/2012, de 22 de maio, 
foi aprovada a nova estrutura orgânica da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P.

Ainda, nos termos da alínea c) do n.º  1 do artigo 25.º da Lei n.º  2/2004, 
de 15 de janeiro, todas as comissões de serviço dos titulares dos cargos 
dirigentes da anterior estrutura orgânica cessaram em virtude desta nova 
organização, uma vez que não foi legalmente prevista a manutenção 
das comissões de serviço em cargos dirigentes do mesmo nível que 
lhes sucedessem.

Encontrando-se vagos os cargos dirigentes dos serviços centrais desta 
Instituição, há que recorrer à figura da comissão de serviço em regime 
de substituição, prevista no artigo 27.º da Lei n.º  2/2004, de 15 de 
janeiro, sem prejuízo da abertura de procedimentos concursais com 
vista ao provimentos daqueles cargos, para, à luz do princípio da con-
tinuidade do serviço público, assegurar a prossecução das atribuições 
desta Instituição.

Ao abrigo do n.º  3 do artigo 1.º do Anexo à Portaria acima citada, foi 
criada por deliberação de 20 de julho de 2012 do Conselho Diretivo, a 
Unidade de Aprovisionamento, que integra o Departamento de Gestão 
e Administração Geral, com as competências previstas no n.º  1 do 
artigo 6.º , alínea k), acrescidas por deliberação do Conselho Diretivo 
de 12 de novembro de 2012, as competências previstas na alínea j) do 
Anexo à Portaria n.º  153/2012, de 22 de maio, sendo dirigida por um 
coordenador, cargo de direção intermédia de 2.º grau.

Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 
n.º  2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, 
de 28 de abril e 64/2011, de 22 de janeiro, verificando-se todos os re-
quisitos legais exigidos para o provimento do cargo, pela deliberação do 
Conselho Diretivo de 12 de novembro de 2012, foi designada, em regime 
de substituição, até à conclusão do respetivo procedimento concursal, 
no cargo de Coordenadora da Unidade de Aprovisionamento, a técnica 
superior, Sónia Maria Teixeira Ribeiro Farroco da Fonte, do mapa de 
pessoal deste Instituto, com efeitos à data da citada deliberação.

A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequa-
dos à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da 

necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme 
resulta da Nota Curricular que se publica em anexo.

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

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Sónia Maria Teixeira Ribeiro Farroco da Fonte
Nascida a 31 de julho de 1970
Formação Académica:
Licenciada em Direito, na variante de ciências jurídico-económicas, 

no ano de 1999, na Universidade Lusíada do Porto.
Experiência Profissional:
1994-1999 — Assistente administrativa no Centro de Saúde de Aldoar, 

Extensão do Carvalhido;
1999-2001 — Integrou o Gabinete da Divisão de Organização da 

Administração Regional de Saúde do Norte, como assistente admi-
nistrativa;

2001-2002 — Integrou o Gabinete da Divisão de Organização da 
Administração Regional de Saúde do Norte, como técnica superior 
estagiária;

2002-2004 — Integrou o Gabinete da Divisão de Organização da 
Administração Regional de Saúde do Norte, como técnica superior;

2004-2008 — Integrou o Serviço de Aprovisionamento da ARSN, 
como responsável;

2008-Integrou o Gabinete Jurídico da ARSN.
Formação Profissional:
1994 — “ Técnica Especialista em Macintosh “ — Curso de Formação 

Profissional Avançada, ministrado pelo INESC — Porto e promovido 
pelo FUNDETEC;

1997 — Participação na Formação em exercício relativa à implemen-
tação do Projeto SINUS/Cartão Utente;

1999 — Frequentou a Ação de formação “Implementação do Sistema 
do Convencionamento e Licenciamento”;

2003 — Frequentou a Ação de formação “Despesas e Obras Públicas: 
Do Aviso à Adjudicação”; 2004 — Frequentou a ação de formação 
“Gestão de Existências (Stocks) ”;

2005 — Frequentou a ação de formação “Diploma de Especialização 
em Aquisição Pública de Bens e Serviços”;

2005 — Frequentou a ação de formação “Abordagem ao Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública apli-
cado à Saúde”;

2007 a 2008 — Curso de Alta Direção em Administração Públi-
ca — CADAP.

Atividades relevantes:
Participou como elemento do Júri em diversos concursos para a 

carreira de técnico superior.
Participou em procedimentos concursais como elemento do júri, 

designadamente na avaliação de candidaturas e de propostas no âmbito 
da aquisição de serviços da ARSN.

Participou em Colóquios, Seminários e Workshop promovidos pela 
ARSN e ou outras Instituições.

Foi nomeada como instrutora de processos de natureza disciplinar.
Integrou a Equipa para Gestão do Contrato da Pareceria Público 

Privada do Hospital de Braga.
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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 688/2013
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 

21 -02 -2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria de Heu-

nice Nereida Navas Nuñes, assistente da carreira médica de medicina ge-
ral e familiar, posicionada no escalão 1, índice 120, do mapa de pessoal do 
ACES do Dão Lafões, para o mapa de pessoal do ACES do Baixo Vouga, 
Centro de Saúde de Aveiro, desta Administração Regional de Saúde.

25 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206785325 

 Deliberação (extrato) n.º 689/2013
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 

06-12-2012:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria de Rute 

Maria Martinho da Costa Alves, fisioterapeuta, da carreira de técnico de 




