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respetiva Subdiretora -Geral, Eng.ª Ana Rita Marques Berenguer, a 
competência para:

a) Dar suporte à gestão dos recursos humanos afetos à EAT da Auto-
ridade de Gestão do PROMAR, processar as respetivas remunerações 
e garantir a conservação dos respetivos processos;

b) Assegurar a execução do orçamento da Assistência Técnica da 
Autoridade de Gestão do PROMAR;

c) Assegurar a tramitação dos processos de aprovisionamento e aqui-
sições de bens e serviços;

d) Dar apoio à preparação das contas anuais da Autoridade de Gestão 
do PROMAR;

e) Assegurar a guarda dos documentos de despesa da Assistência 
Técnica da Autoridade de Gestão do PROMAR, até 3 anos após o 
encerramento do PROMAR;

f) Assegurar a receção, classificação, registo e expedição da corres-
pondência dirigida à Autoridade de Gestão do PROMAR;

g) Prestar apoio no atendimento ao público e à realização de eventos 
de divulgação e informativos do PROMAR.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assina-
tura, considerando -se ratificados, nos termos do n.º 1 do artigo 137.º 
do Código de Procedimento Administrativo, todos os atos, entretanto, 
praticados pela Subdiretora -Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos Eng.ª Ana Rita Marques Berenguer, que se incluam 
no âmbito da presente delegação de competências.

18 de outubro de 2013. — A Gestora do PROMAR, Maria Teresa 
Moniz de Almada Pereira Rafael Bessa.

207341616 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Aviso n.º 13385/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum para recrutamento de um técnico superior, aberto 
pelo aviso n.º 5237/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 76, de 18 de abril, homologada por meu despacho de 17 de outubro 
de 2013.

Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados: 

Nomes
Classificação

final
(valores)

1.º Anabela Paulo Nuno de Brito Duarte  . . . . . . . . . . . 15,20
2.º Ana Paula Martins Mercador Vicente Manuel. . . . . 15,10
3.º Pedro da Silva Magalhães Mota  . . . . . . . . . . . . . . . 14,90
4.º Paula Isabel de Almeida Santos . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40
5.º Jorge Manuel Batalha Antanças. . . . . . . . . . . . . . . . 14,03

 Candidatos excluídos:

Nuno Miguel Marques Charrua (a).
Sílvia Maria Rego Mendes Boto (a).
Teresa Maria Silva Mateus (a).

(a) Obteve classificação inferior a 9,5 valores no método de seleção 
avaliação curricular.

A presente lista encontra -se afixada na sede desta Direção -Geral e 
disponibilizada na sua página eletrónica.

22 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.
207340782 

 Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos

Aviso n.º 13386/2013
Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos apro-
vados no procedimento concursal comum para o preenchimento de dois 
postos de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, do mapa de 
pessoal da ex -Direção -Geral das Pescas e Aquicultura, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
conforme Aviso n.º 16956/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 246, de 20 de dezembro, homologada por despacho da 
Diretora -Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, 
datado de 13 de março de 2013.

Ana Paula da Silva Nunes Sismeiro Pereira — 16,653 valores.
Carlos Miguel Santos Silva — 14,250 valores
21 de outubro de 2013. — O Chefe de Divisão de Recursos Humanos 

e Relações Públicas, Carlos Américo dos Santos Pestana Trindade.
207339243 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 14089/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, conjugado com 
o artigo 72.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e alterações subse-
quentes, torna-se público que na sequência do Despacho de 11 -04 -2013, 
do Sr. Diretor Regional, que autorizou a prestação de trabalho a tempo 
parcial, se procedeu à celebração de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com o trabalhador, Paulo Maria 
Azevedo da Costa Leme, na modalidade de Tempo Parcial, com efei-
tos a 01-08-2013, ao abrigo do disposto no artigo 142 e seguintes do 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro. 

Nome Carreira Posição remuneratória Nível remuneratório

Paulo Maria Azevedo da Costa Leme  . . . . . . . . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . . Entre a 5.ª e a 6.ª  . . . . . . . . Entre o 27 e o 31.

 14 de outubro de 2013. — A Diretora de Serviços de Administração, Adília Josefina Ribeiro Domingues.
207340758 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 13387/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 

de 17 -10 -2013, homologada a lista de classificação final dos candidatos, 
no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira 
médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), publicado 
no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área profissional 
abaixo indicada:

Cirurgia Cardiotorácica — Júri único
Dr. David Prieto de la Plaza — aprovado
Dr. João José Ramos Caldeira — aprovado
Dr.ª Helena Luísa Soares Pais Telles Antunes — aprovado
Dr.ª Fátima Maria Conceição Leite S. Neves — aprovado
Dr. Mário Paulo de Oliveira Mendes — aprovado
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Dr. Luís Manuel Carvalho S. Gonçalves — aprovado
Dr. Arturo Rodolfo Lucero Gimenez — aprovado

21 de outubro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

207342297 

 Aviso n.º 13388/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 17 -10 -2013, homologada a lista de classificação final dos candidatos, 
no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira 
médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), publicado 
no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área profissional 
abaixo indicada:

Obstetrícia — Júri n.º 2 (ARS Lisboa e Vale do Tejo e ARS Centro)
Dra. Ana Isabel Gonçalves Antunes Rei — aprovado
Dr. António Carlos Fernandes Lobo — aprovado
Dr. Fernando Jorge Pratas dos Reis Costa — aprovado
Dra. Maria Alice Marques Silvério — aprovado
Dra. Maria de Lurdes das Neves Ferreira Pinho — aprovado
Dra. Maria de Lurdes Pais Ramalho — aprovado
Dra. Maria do Carmo Cunha da Costa Matos Godinho — não com-

pareceu
Dra. Maria Isabel Santos Silva — não compareceu
Dra. Ondina Maria Rebelo Ribeiro Pais de Jardim Nunes — apro-

vado
Dr. Vítor Luís Adão Melo — aprovado

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, 
a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados cons-
tantes desta lista reporta -se a 6 de agosto de 2013, data da publica-
ção da primeira lista da presente área profissional, conforme o aviso 
n.º 9970/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 
6 de agosto de 2013.

21 de outubro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

207342134 

 Despacho n.º 14090/2013
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central 

do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), de 3 de outubro de 2013, ao 
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro, foi 
nomeada, precedendo procedimento concursal em regime de comissão 
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de 
tempo, no cargo de diretor do Departamento de Gestão e Administra-
ção Geral, cargo de direção intermédia de 1.º grau, a Licenciada Carla 
Alexandra de Menezes Moutinho Henriques Gonçalo Catarino, cuja 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação se 
afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo, como de-
monstra a síntese curricular que se publica em anexo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de outubro 
de 2013.

15 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carvalho das Neves.

Síntese curricular
Dados pessoais:
Nome: Carla Alexandra de Menezes Moutinho Henriques Gonçalo 

Catarino
Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1971
Nacionalidade: Portuguesa

Habilitações académicas e profissionais:
Licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade Lusíada de 

Lisboa (1995).
Pós -Graduação em Gest@o.com no INDEG, Business School, ISCTE 

(2001).
Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS), 

AESE — Escola de Direção de Negócios (2008).
Curso Avançado de Gestão Pública — CAGEP (2008)

Experiência profissional:
Diretora do Departamento de Gestão e Administração Geral da Ad-

ministração Central do Sistema Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), em regime de 
substituição, novembro 2012 até atualidade

Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), de maio 2012 a no-
vembro 2012.

Vogal executiva do Hospital Curry Cabral E. P. E., de 2010 a 2012
Vogal Executiva do Hospital Curry Cabral SPA, de 2007 a 2010
Diretora Financeira do Hospital Pulido Valente, E. P. E., de 2006 a 

2007
Técnica Superior do Departamento de Planeamento e Contratação, 

IGIF, de 2003 a 2006
Presidente do Instituto de Gestão Financeira da Saúde da Secretaria 

Regional dos Assuntos Sociais dos Açores de 2002 a 2003
Adjunta da Secretária Regional dos Assuntos Sociais do Governo 

Regional dos Açores, de 2000 a 2002
Técnica Superior do Departamento de Gestão Financeira, IGIF de 

1995 a 2000.
207342531 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 2076/2013

Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I.P., de 
10 -10 -2013:

Autorizada a mobilidade interna na categoria e respetiva consoli-
dação de Dina Manuela Correia Tavares Martins, médica especialista 
de medicina geral e familiar, posicionada no escalão 1, índice 120, do 
mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, 
para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo 
Mondego, USF Rainha Santa Isabel. 

16 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

207342572 

 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 13389/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 22/05/2013 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 — Maria Cibele 
Salgueiro Silva Rodrigues, concluiu com sucesso o período experi-
mental, 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 II — Lisboa Oriental, sendo o tempo de duração do 
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207343196 

 Aviso (extrato) n.º 13390/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 22/05/2013 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 — Mariana Pimen-
tel Gonçalves Mota, 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 II — Lisboa Oriental, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207344402 

 Aviso (extrato) n.º 13391/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 22/05/2013 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 — Maria Raquel 




