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dezembro, foi aberto o procedimento concursal e procedeu -se à publi-
citação do processo de seleção do titular do cargo de direção intermédia 
de 1.º grau de Diretor de Serviços de Controlo e Estatística, a que se 
refere o artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 39/2012, de 11 de abril, 
em conjugação com a alínea a) do n.º 3 e n.º 5 do artigo 1.º e artigo 6.º 
da Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro, designadamente através da 
Bolsa de Emprego Público.

Cumpridos os formalismos legais e concluídas as operações de sele-
ção, propôs o Júri, como resultado do respetivo processo de escolha e 
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, para desempenhar aquele cargo o candidato Fernando Carlos 
Alves Martins.

Tendo em conta os fundamentos apresentados pelo Júri nos relatórios 
que integram o procedimento, designadamente pela aplicação da fórmula 
que traduz os métodos de seleção aos factos apurados, considero que 
face a tais resultados aquele candidato possui a competência técnica e 
a aptidão necessárias para o exercício do cargo e corresponde ao perfil 
exigido no respetivo concurso.

Assim, designo para o cargo de Diretor de Serviços de Controlo e 
Estatística, o Técnico Superior Fernando Carlos Alves Martins, em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, nos termos dos n.os 9 a 
11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma alterado 
e republicado pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

A presente designação produz efeitos a partir de 04 -06 -2013. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

4 de junho de 2013. — A Diretora Regional, Adelina M. Machado 
Martins.

Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Fernando Carlos Alves Martins;
Idade: 51 anos;
Estado civil: Casado;
Naturalidade: Vila de Rei.

2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Agronomia, pelo Instituto Superior de Agronomia 

da Universidade Técnica de Lisboa, concluída em 1989.

3 — Experiência profissional:
Desde 5 de outubro de 2012 exerce, em regime de substituição, as 

funções de Diretor de Serviços de Controlo e Estatística da DRAP 
Centro;

2007 -2012 — Diretor de Serviços de Planeamento e Controlo da 
DRAP Centro;

2004 -2007 — Diretor de Serviços de Planeamento e Política 
Agroalimentar da DRABI;

2000 -2004 — Chefe de Divisão de Estudos da Direção de Serviços 
de Planeamento e Política Agroalimentar da DRABI. Coordenação 
Operacional da estrutura de apoio técnico à coordenação da Medida 
AGRIS no âmbito do Programa Operacional do Centro;

1997 -2000 — Técnico da Divisão de Estudos da Direção de Serviços 
de Planeamento e Política Agroalimentar da DRABI;

1989 -1997 — Técnico Superior na Zona Agrária do Pinhal Sul, 
Sertã;

Coordenação dos serviços da Zona Agrária do Pinhal Sul;
Colaboração em atividades e programas de desenvolvimento ru-

ral promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário da Região 
Centro;

Iniciativa comunitária ADAPT, projetos CAPRINOVA e POLI-
FEMO.

4 — Formação profissional:
Participação em diversas formações e projetos no âmbito da Moder-

nização Administrativa;
Curso de Gestão de Projetos — INA;
Processos internos para monitorização do QUAR e SIADAP 2 — INA;
A avaliação dos Serviços no SIADAP — Construção dos QUAR — 

INA;
Balanced Scorecard Avançado na AP — INA;
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, INA;
Cursos de gestão estratégica e gestão por objetivos — INA;
Seminário de alta direção — INA;
Seminário conselho coordenação de avaliação — INA;
Curso de estratégia de planeamento e conceção de projetos — STE;
Curso de sistema de avaliação de desempenho;
Curso de especialização em marketing e comercialização de produtos 

agroalimentares;

Curso de técnicos conselheiros em política agrícola comum e pers-
petivas de evolução da agricultura portuguesa;

Participação no programa in — PME — Gestão de PME;
Diversas formações na área da formação profissional — formadores, 

animadores coordenadores com participação em diversos programas e 
iniciativas comunitárias, ADAPT — França, POLIFEMO — Espanha 
e CAPRINOVA — Região Centro.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde

Despacho n.º 8798/2013
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, do artigo 109.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013, de 30 de maio, publi-
cada no Diário da República, 1.ª série, n.º 106, de 3 de junho de 2013, e 
no uso dos poderes que me foram subdelegados pelo Ministro da Saúde 
através do Despacho n.º 7472/2013, de 3 de junho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 111, de 11 de junho de 2013, subdelego:

1 — No Diretor -geral da Saúde, licenciado Francisco Henrique Moura 
George, com a faculdade de subdelegação, a competência para a prática 
dos seguintes atos:

1.1 — Praticar todos os atos a realizar no âmbito do procedimento 
pré -contratual de concurso público, previsto no n.º 2 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 35/2013, relativo à aquisição de serviços para 
a exploração do Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde, 
incluindo a designação do júri do procedimento, nos termos do artigo 67.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e a aprovação do programa do procedimento e do caderno 
de encargos, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do mesmo Código, bem 
como a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito 
da autorização concedida no n.º 3 da mesma Resolução n.º 35/2013.

2 — O presente despacho produz efeitos desde a data da aprovação da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013, publicada no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 106, de 3 de junho de 2013.

27 de junho de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.

207080983 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 8799/2013
Por despacho de 4 de junho de 2013 do Presidente do Conselho Dire-

tivo 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 Margarida Almeida, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 14,50 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.

13 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 8800/2013
Por despacho de 4 de junho de 2013 do Presidente do Conselho Di-

retivo 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 feve-
reiro, 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 Maria Clara da Silva Oliveira, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
15,00 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.

13 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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