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Assim:
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, do n.º 1 do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, e nos termos do 
disposto no 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 dezembro:

1 - Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de 
vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo a licenciada Célia Maria Ferreira Tava-
res Cravo, cujo currículo académico e profissional, que se anexa 
ao presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequadas ao exercício das 
respetivas funções.

2 - A presente designação produz efeitos a partir do dia 11 de junho 
de 2013.

5 de junho de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Súmula Curricular
Célia Maria Ferreira Tavares Cravo, nascida em 21 de novembro 

de 1967
Habilitações Académicas: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas 

(Ramo de Farmácia de Oficina e Hospitalar), em 1991, pela Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra; Especialização em Adminis-
tração Hospitalar, em 1999, pela Escola Nacional de Saúde Pública da 
Universidade Nova de Lisboa; Pós-graduação em Gestão e Economia 
da Saúde, em 1999, pela Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra.

Experiência Profissional: Farmacêutica na área da Farmácia Comu-
nitária (1991-1997); Administradora Hospitalar, de 4º grau do quadro 
único dos Administradores Hospitalares; Administradora Hospitalar, 
nos Hospitais da Universidade de Coimbra (H.U.C.), entre 1999 e 2003, 
onde foi Administradora de Área (Área IV – Celas), Administradora 
do Serviço de Oftalmologia, membro do Gabinete do Utente, Diretora 
do Gabinete de Controlo de Gestão e Diretora do Serviço de Doentes; 
Diretora de Administração da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra (FMUC) de janeiro de 2003 a setembro de 2009, onde 
foi responsável pela criação dos serviços administrativos de suporte à 
autonomia administrativa e financeira da FMUC. Integrou o Conselho 
Administrativo e o Conselho Coordenador de Avaliação da Universidade 
de Coimbra (UC) e a Comissão de Avaliação da FMUC. Foi elemento 
da Comissão Paritária da UC, por nomeação do Conselho Coordenador 
de Avaliação;

Participou e presidiu vários júris de concursos de pessoal e de aquisi-
ção de bens e serviços. Participou em vários grupos de trabalho dentro 
da UC.

Por nomeação reitoral, assumiu a coordenação do projeto do centro 
de serviços comuns, previsto no Estatutos da UC; Administradora da 
Universidade de Coimbra de outubro de 2009 a maio de 2012, onde 
planeou, geriu e preparou a entrada em funcionamento do Centro de 
Serviços Comuns (CSC) e o Centro de serviços Especializados (CSE). 
Durante o ano de 2011 coordenou a administração da UC, com o CSC 
e o CSE, desenvolvendo as atividades inerentes à implementação deste 
novo modelo organizativo. Foi membro do Conselho de Gestão da UC, 
integrou o Conselho Coordenador de Avaliação da UC e a Subcomissão 
de Avaliação da Administração da UC; Foi nomeada, pelo Diretor da 
FMUC, para o Conselho Consultivo desta Faculdade; Gestora de pro-
jeto no Centro de Ensaios Clínicos da Associação para a Investigação 
Biomédica e Inovação em Luz e Imagem (AIBILI), de junho de 2012 
a maio de 2013. 

Formação Profissional:
Frequência de várias ações de formação, nomeadamente nas áreas 

da gestão pública, liderança, ferramentas de gestão como o Balan-
ced Scorecard, contratação eletrónica, auditoria e controlo interno, 
avaliação do desempenho, qualidade, entre outras; Frequentou o 
Seminário de Alta Direção (2004), ministrado pelo Instituto Nacional 
de Administração (INA); Concluiu o diploma de especialização em 
Common Assessment Framework (DECAF), edição de 2006/2007, 
conferido pelo INA; Terminou o curso de formação para Dirigentes - 
FORGEP em 2008; Realizou o curso avançado em BSC, no INA, 
no ano de 2009.
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Deliberação (extrato) n.º 1283/2013
Por deliberação de 17 de maio de 2013 do Conselho Diretivo desta 

Instituição e precedendo processo de recrutamento de médicos, com a 
especialidade de Saúde Pública, que concluíram o respetivo internato 
médico na 2.ª época de 2012, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para o lugar 
de assistente da carreira especial médica, área profissional de Saúde 
Pública, com o médico especialista Rui Nuno Marques de Queirós Capu-
cho, para o posto de trabalho do ACES de Alto Trás -os -Montes — Alto 
Tâmega e Barroso, ao abrigo do previsto no Decreto -Lei n.º 177/2009, 
de 4 de agosto, na redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, sendo posicionado na primeira posição remunera-
tória do nível 45, a que corresponde a remuneração mensal de dois mil 
setecentos e quarenta e seis Euros e vinte e quatro cêntimos (2.746,24 
euros), a conjugar com os termos do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro.

28/05/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 7474/2013
Por despacho de 10 de abril de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Francelina Gomes 
Pinheiro, concluiu com sucesso o período experimental, com a ava-
liação final de 15,30 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

14 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 7475/2013
Por despacho de 29 de janeiro de 2013 do Vice -Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, foi autorizada a concessão de licença sem remuneração de 
longa duração, nos termos do n.º 2 do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, à Assistente Técnica, Teresa Sofia Carvalho Dias, 
para frequência de curso de formação, pelo período de quatro anos, com 
efeitos a 1 de março de 2013.

14 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 7476/2013
Por despacho de 10 de maio de 2013 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da Enfermeira 
Branca Manuela Gonçalves Branco, do mapa de pessoal do ACES 
Tâmega I — Baixo Tâmega, para o mapa de pessoal do ACES Grande 
Porto IV — Póvoa de Varzim/Vila do Conde, nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos ao dia 
seguinte ao despacho de autorização.

14 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207016311 

 Despacho n.º 7477/2013
Por despacho de 3 de setembro de 2012 do Vice -Presidente do Conse-

lho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, foi autorizada a concessão de licença sem remuneração, nos 
termos do n.º 1 do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, à 
Enfermeira, Maria João Ralo Torres Carneiro, no período de 1 de outubro 
de 2012 a 31 de julho de 2013.

14 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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