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De julho de 2007 a outubro de 2017 exerceu funções como Técnica
Superior de Serviço Social, nos Serviços Técnicos de Apoio Socioeducativos (STASE) do CED de Pina Manique da Casa Pia de Lisboa, I. P.,
de que se salienta, a participação na construção dos projetos de vida
dos jovens, promovendo a educação, formação e desenvolvimento de
competências sociais e de empregabilidade;
Faz articulação com a CPCJ, em particular no domínio da permuta
de informação necessária e suficiente para avaliação do risco com vista
aplicação e execução de medidas de promoção e proteção;
Faz intervenção na gestão e resolução de situações problemáticas
entre o educando e a escola, bem como em situações de absentismo e
abandono escolar;
Procede à elaboração de projetos («Educar Pelo Voluntariado» no
âmbito das medidas corretivas e «Mediadores em Contexto Escolar»
com vista à integração de Dinamizadores para o Espaço escolar);
Desenvolve propostas de Parcerias/Protocolos com Equipas Multidisciplinares, com Serviços da Comunidade e Instituições da área da
Infância e Juventude;
Participa em experiências pedagógicas e projetos de investigação e
formação (no âmbito das Competências Sociais Integradas, Programa
de Prevenção Combate à Indisciplina);
De setembro de 2006 a junho de 2007, exerceu funções no âmbito
do Estágio Curricular da Licenciatura em Serviço Social, através do
Protocolo do Rendimento Social de Inserção e do Projeto «Tu Decides»
do Programa Escolhas, no Núcleo Desportivo e Social da Guarda;
De junho de 2004 a junho de 2006, exerceu funções nos Recursos
Humanos, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade
de Coimbra;
De junho de 2001 a junho de 2003, exerceu funções nos Recursos
Humanos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Nota curricular de José Rosado Medinas Martins
Nasceu em Reguengos de Monsaraz em 1971;
Licenciou-se em 2001, na Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Portalegre;
Em 2007, na Universidade Aberta de Lisboa, sob a orientação da Professora Doutora Lídia Grave-Resendes, prestou as provas de Mestrado
em Relações Interculturais, com a apresentação de uma dissertação
intitulada «A Vivência em Internato (A Experiência de Educandos e
Educadores à Luz das suas Perceções Socioeducativas e Socioprofissionais) — Um Estudo de Caso»;
Em 2016, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da
Universidade de Lisboa, sob orientação da Professora Doutora Anália
Cardoso Torres, prestou provas de Doutoramento em Ciências Sociais, na especialidade de Política Social, com a apresentação de uma
dissertação designada «Trajetórias de Vida e Integração Social de Jovens Pós-Institucionalizados. Estudos de Caso na Casa Pia de Lisboa
(2002-2011)»;
Desempenhou funções de Técnico Superior em Acolhimento Residencial desde 1998 e, na Casa Pia de Lisboa, IP, desde 2004 — e
funções de Diretor Técnico em acolhimento Residencial, em regime de
substituição, desde 2017;
Colabora, pontual e parcialmente, em atividade docentes, com a Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.
29/04/2019. — A Diretora da Unidade de Recursos Humanos da
CPL, I. P., Carla Peixe.
312331515

SAÚDE
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Aviso (extrato) n.º 10088/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho torna-se público que em 13 de março
de 2019, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso
n.º 19127-B/2018, referência AL-Psiquiatria, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de dezembro, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
o Dr. João Miguel do Nascimento Patrício Narciso com produção de
efeitos a 26 de fevereiro de 2019, ficando este trabalhador integrado na
categoria de assistente de Psiquiatria da carreira especial médica em
regime de 40 horas semanais.
27 de maio de 2019. — A Administradora Hospitalar, Cristina Pereira.
312332252

Deliberação (extrato) n.º 693/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo do CHPL de 30-01-2019:
Marisa Cláudia Teles Catarino, assistente operacional em regime
de CTFPT Indeterminado do mapa de pessoal do CHPL — autorizado
o exercício de acumulação de funções privadas 6 horas semanais em
regime de prestação de serviços por conta própria para serviços de
limpeza.
27 de maio de 2019. — A Administradora Hospitalar, Cristina Pereira.
312332309

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 5693/2019
Ao abrigo do disposto nos n.os 7, 8 e 9 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 135/2013, de 4 de outubro, designo, em comissão de serviço Delegado de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Cascais,
o Dr. José Guilherme de Carvalho Mucha, médico Consultor da Carreira
Especial Médica de Saúde Pública, ouvida a Diretora Executiva do referido ACES e com parecer favorável da Delegada de Saúde Coordenadora
e do Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2019.
13 de maio de 2019. — A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.
312335355

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 694/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que na sequência do
Processo Disciplinar n.º 20/2018-DIS, o Conselho Diretivo do Instituto
Nacional de Emergência Médica, I. P., deliberou em 28 de fevereiro de
2019, aplicar a pena de despedimento disciplinar, nos termos do disposto
nos artigos 181.º, n.º 5 e 187.º da LTFP, com justa causa, assente nas
alíneas c) e l) do n.º 3 do artigo 297.º, do mesmo diploma, ao Técnico
de Emergência Pré-Hospitalar, Luís Filipe da Silva Simões Silvano, do
mapa de pessoal deste Instituto, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, pelo que cessou a modalidade
de vínculo de emprego público, com efeitos a 26 de março de 2019.
23 de maio de 2019. — A Diretora do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, Teresa de Almeida Augusto.
312333898

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos
e nas Dependências
Aviso n.º 10089/2019
1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho (LTFP),e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019 de
30 de abril, torna -se público que, por despacho do Sr. Diretor — Geral de
14/05/2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira e
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013,
de 28 de novembro, e do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de
fevereiro, procedeu-se à realização do procedimento prévio, tendo sido
emitida pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto gestora do sistema de requalificação, a
declaração prevista no n.º 1 do artigo 7.º da referida portaria, referindo
a inexistência de trabalhadores em situação de requalificação com o
perfil pretendido.
3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

