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Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da 
referida lei, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou 
proposta indicando três candidatos, entre os quais a licenciada Maria 
do Rosário Gomes da Silva Branco Raposo;

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 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 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, deter-
mino o seguinte:

1  - Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de 
cinco anos, renovável por igual período, a licenciada Maria do Rosário 
Gomes da Silva Branco Raposo para exercer o cargo de Subinspetora-
-Geral das Atividades em Saúde, cujo currículo académico e profissional 
consta da nota curricular publicada em anexo ao presente despacho e 
que dele faz parte integrante.

2  - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

24 de maio de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Síntese Curricular
1  - Dados pessoais
Maria do Rosário Gomes da Silva Branco Raposo, de nacionalidade 

Portuguesa, nascida a 23 de maio de 1959, casada, portadora do Bilhete 
de Identidade nº 7496461, válido até 13/03/2015.

2  - Habilitações Literárias
Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa 

concluída em julho de 1983.

3  - Experiência Profissional
De 30/03/2009 até ao presente: Subdiretora -Geral da Direção -Geral 

da Administração e do Emprego Público.
De 01/05/2007 até 30/03/2009: Diretora de Serviços da Direção de 

Serviços de Gestão de Refeitórios dos Serviços Sociais da Adminis-
tração Pública.

De 23/05/2005 até 30/04/2007: Diretora de Serviços da Direção de 
Serviços de Saúde e Ação Social dos Serviços Sociais do Ministério 
da Justiça (SSMJ);

De 27/09/2000 até 23/05/2005: Vogal do Conselho de Direção dos 
Serviços Sociais do Ministério da Justiça em regime de acumulação 
com o cargo de Diretora de Serviços da Direção de Serviços de Saúde 
e Ação Social Complementar do quadro dos SSMJ;

De 21/05/1998 até 27/09/2000: Diretora de Serviços da Direção de 
Serviços Económica e Financeira do quadro do Gabinete de Gestão 
Financeira do Ministério da Justiça;

De 13/11/95 até 21/05/98: Chefe de Divisão da Divisão de Es-
tudos e Contratos do quadro dos Serviços Sociais do Ministério da 
Justiça;

De 06/11/1985 a 30/10/1995: Adjunta do Gabinete de Sua Excelência 
o Ministro da Justiça, do X ao XIII Governo Constitucional.

De 05/06/85 a 06/11/85: Técnica Superior de 2ª classe do Gabinete 
de Gestão Financeira do Ministério da Justiça, requisitada para prestar 
assessoria ao Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Justiça, do 
IX Governo Constitucional.

De 30/04/85 a 05/06/85: Ajudante de Tesoureiro Estagiário na Tesou-
raria da Fazenda Pública de Algés.
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 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 7163/2013

Faz -se público que, em cumprimento do disposto nos n.os 17 e 17.1 
do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor 
e de Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Mé-
dica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março, 
em conjugação com o artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 35/2012, de 15 de 
fevereiro, por deliberação de 21 de maio de 2013 do Conselho Diretivo 
da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., por competência 
própria, foi autorizada a retificação da lista de classificação final do 
júri n.º 7 da área profissional de Ortopedia, do concurso de habilitação 
ao grau de consultor da carreira médica hospitalar, conforme disposto 
no Aviso n.º 5377/2013 publicado no Diário da República, (2.ª Série), 

n.º 3, de 22 de abril de 2013, passando a sua constituição a ser a abaixo 
indicada:

Ortopedia — Júri n.º 7
[...]
Dr. António José Graça Moura — Aprovado
Dr. António José Maia de Oliveira — Aprovado
Dr. José Carlos Santos Ferreira — Aprovado
Dr. Manuel Correia Ramos — Aprovado
Dra. Teresa Paula Morais Gomes Sousa e Melo — Aprovada
[...]

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 25 de fevereiro de 2013, data da publicação da 
primeira lista da presente área profissional, conforme consta do aviso 
n.º 2700/2013 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 39, de 25 de fevereiro de 2013.

22 de maio de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.
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 Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 7164/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/02/2013 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 — Susana Raquel 
Cristóvão Mexia Baptista, 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 na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande 
Lisboa III — Lisboa Central, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

13 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Aviso (extrato) n.º 7165/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/02/2013 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 Nuno Alexandre 
Batista Rodrigues, 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 na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande 
Lisboa III — Lisboa Central, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

13 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Aviso (extrato) n.º 7166/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/12/2012 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 Carla Sandra 
Abreu Salgado André Alves Carvoeiras, concluiu com sucesso o perío do 
experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com a Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de 
funções na carreira/categoria de assistente técnico, no ACES Grande 
Lisboa X — Cacém -Queluz, sendo que o tempo de duração do período 
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

13 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Aviso (extrato) n.º 7167/2013

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/02/2013 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 




