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ao desempenho do cargo, como demonstra a síntese curricular que 
se publica em anexo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de julho de 
2013.

19 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Dou-
tor João Carvalho das Neves.

Síntese curricular
Dados pessoais:
Nome: Maria do Carmo Costa da Silva Carvalho.
Data de Nascimento: 20 de janeiro de 1952.
Nacionalidade: Portuguesa.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia da 

Universidade Técnica de Lisboa, em 1976.

Experiência profissional:
De dezembro de 2011 até 10 de junho de 2013:
Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I. P., com a responsabilidade da área financeira.

De novembro de 1994 a novembro de 2010:
Ocupou funções de diretora dos Serviços Financeiros dos seguintes 

Hospitais:
De 15 novembro de 2010 a 18 de dezembro de 2011 — Hospital 

Curry Cabral, EPE;
De fevereiro de 2002 a 14 novembro de 2010 — Hospital Garcia 

de Orta, EPE;
De 6 de novembro de 2000 e janeiro de 2002 — Hospital de S. José;
De julho de 1995 e até 5 de novembro de 2000 — Hospital de Santa 

Maria.

De novembro de 1991 a outubro de 1994:
Secretária do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Univer-

sidade Nova de Lisboa, lugar equiparado a Diretor de Serviço com 
assento no Conselho Diretivo, tendo a seu cargo a gestão dos serviços 
administrativos do Instituto.

De maio de 1982 até outubro de 1991:
Técnica superior do Departamento de Gestão Financeira do Minis-

tério da Saúde, com responsabilidade pela avaliação dos orçamentos 
de diversas instituições do Ministério, pela elaboração de pareceres e 
estudos de análise económica e financeira.

Para além de outras tarefas, integrou o SIGSS — Sistema de Infor-
mação para a Gestão dos Serviços de Saúde — grupo de trabalho que, 
nomeadamente, desenvolveu novos métodos de financiamento para os 
hospitais.

De janeiro de 1974 a abril de 1982:
Exerceu funções na Direção do Serviço de Finanças, do Estado -Maior 

do Exército, nas repartições de Verificação de Contas e de Auditoria.
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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 10809/2013
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, a conjugar com o disposto 
no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-
-se público que Esperança Maria Oliveira Casal Novo, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 18,01 valores, 
homologada, por despacho de 5 de julho de 2013 do presidente do con-
selho diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempe-
nho de funções da carreira/categoria de especialista de informática, do 
grau 1, nível 2.

17 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Afonso Móia Pereira Cernadas.
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 Despacho n.º 10810/2013
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, a conjugar com o disposto no 
n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se 
público que Halestino Ernesto Gomes Pimentel, concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação final de 18,38 valores, homo-
logada, por despacho de 5 de julho de 2013 do Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., na se-
quência 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 Especialista de Informática, do 
grau 1, nível 2.

17 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.
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 Despacho n.º 10811/2013
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, a conjugar com o disposto no 
n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se 
público que Sónia Maria Campos Camelo, concluiu com sucesso o perí-
odo experimental, com a avaliação final de 18,92 valores, homologada, 
por despacho de 5 de julho de 2013 do Presidente do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., na sequência da 
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com este instituto público, para o desempenho de funções da 
carreira/categoria de Especialista de Informática, do grau 1, nível 2.

17 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.
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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 10428/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 23 de maio 

de 2013, e nos termos do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum, aberto por aviso n.º 22719/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 19 de novembro, 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento de dez postos de trabalho na car-
reira/categoria de assistente técnico, foram autorizadas as contratações 
de: Paula Cristina Pequeno Simões, Emília Alves André Pires, Michelle 
Faneca Novo, Elsa Cristina Teixeira da Rocha Deus Vida, Cláudia Sofia 
Silva Matos, Catarina Cravo Ferreira da Costa, Paula Silva Pereira, Ana 
Maylli Burgos Maciel, Melissa Bacelar Santos Costa, com efeitos a 1 de 
julho e Paula Cristina de Barros Alves Moutinho, com efeitos a 1 de 
agosto, tendo -se celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de assistente técnico, 
com a remuneração de correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
categoria de assistente técnico e ao nível 5 da tabela remuneratória única, 
do mapa de pessoal da ARSC, I. P./ACES Baixo Vouga.

30 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
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 Deliberação n.º 1602/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde do Centro, I. P., de 25 de julho de 2013:
Autorizados os regimes de horário acrescido de 42 horas/semanais, 

pelo período de um mês, com efeitos a 01.08.2013, de acordo com o 
estipulado nos artigos 54.º e 55.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 08 de 
novembro, aos enfermeiros abaixo descriminados:

Unidade de Alcoologia
Maria João Ruas da Silva Ramos.

Unidade de Desabituação
Cátia Sofia Lopes Marouvo Gonçalves.

CRI de Aveiro
Ana Clara Lírio Morais.




