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PARTE C

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12854-B/2013

Considerando a vacatura do cargo de Presidente do Conselho Dire-
tivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., na sequência 
do termo da comissão de serviço, com efeitos a 6 de outubro de 2013;

Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento 
do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 
até à conclusão do respetivo procedimento concursal, efetuado pela 
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública;

Considerando que a 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, 
estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar.

Assim: Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 16.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 34/2012, de 14 de fevereiro, 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 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I. P. a licenciada Regina Filomena Mesquita Pimentel, 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 14 de ou-
tubro de 2013.

7 de outubro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Súmula curricular
Nome: Regina Filomena Mesquita Pimentel 
Data de nascimento: 30 de novembro de 1953. 
Habilitações literárias: 
Licenciatura em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Coimbra.
Especialista em Medicina Geral e Familiar, título homologado pela 

Ordem dos Médicos. 

Experiência profissional: 
De 11 de março de 2009 até 28 de maio de 2012, Diretora Regional 

do Centro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P.
De 29 maio à presente data nomeada em regime de substituição. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Clara de Resende, Porto

Declaração de retificação n.º 1078-A/2013
Verificando -se um lapso no texto do aviso de abertura n.º 12356 -A/2013, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192, 2.º suplemento, de 
4 de outubro de 2013, do procedimento concursal comum para recru-
tamento de 11 postos de trabalho a horas, para serviço de limpeza em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial, 
para a carreira e categoria de assistente operacional de grau 1, determina-
-se a retificação do mesmo por forma a que deixe de constar todo o teor 
do n.º 12.2. — Constituem fatores preferenciais terem exercido funções 
no estabelecimento de ensino para o qual se abre o presente procedimento 
concursal e área de residência.

8 de outubro de 2013. — A Diretora, Maria do Rosário Pimenta 
Marques de Queirós.

207308577 

Desde 2011 até 28 de maio de 2012 coordenou o CODU (Centro 
de Orientação de Doentes Urgentes), da ex-Delegação Regional do 
Algarve do INEM, I. P. 

Em 2011, coordena e implementa o projeto “CODU NACIONAL”. 
Em 2010, Vogal da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde 

Mental (triénio 2010-2012). 
Em 2006 e 2007, Diretora do Centro de Saúde da Figueira da Foz 

em regime de substituição. 
Em 2007, Delegada Regional de Coimbra do INEM, I. P. 
Em 2000, Coordenadora do Serviço de Urgência do Centro de Saúde 

de Buarcos - Figueira da Foz. 
Em 1999, Coordenadora da Equipa de Intervenção Domiciliária do 

Centro de Saúde da Figueira da Foz e representante deste Centro de 
Saúde na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Figueira da Foz. 

Em 1998, Coordenadora da VMER do CODU e da VMER da Fi-
gueira da Foz. 

Entre 1995 - 1999 desempenhou as funções de Coordenadora do 
CODU Delegação Regional de Coimbra do INEM, I. P. 

Em 1986, Coordenadora Concelhia do Programa Distrital de «Registo, 
Prevenção e Controle das Doenças Cardiovasculares e Hipertensivas 
do Distrito de Leiria». 

Em 1985 foi designada Coordenadora do Núcleo de Educação para 
a Saúde do Concelho de Castanheira de Pera. 

Apresentou ainda Trabalhos Científicos e publicou vários trabalhos 
de investigação.

207307759 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria
Aviso n.º 12483-A/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.
Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do 
Reitor da Universidade de Lisboa, se encontra aberto procedimento 
concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data 
de publicação do presente aviso no Diário da República, para preen-
chimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico 
Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para exercer funções no Núcleo de Relações 
Internacionais do Departamento de Estratégia e Relações Externas da 
Reitoria da Universidade de Lisboa.

1 — Modalidade do procedimento: o presente aviso reveste a forma 
de procedimento concursal comum, por inexistir reservas de recruta-




