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Sérgio Gomes, Enfermeiro da Divisão de Comunicação e Relações
Públicas.
27 de maio de 2019. — A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.
312355508

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso (extrato) n.º 10704/2019
Renovação de Comissão de Serviço
Torna-se público que, por deliberação de 31/05/2019, do Conselho
Diretivo, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Diretora do
Gabinete Jurídico, à Licenciada Joana Inês Duque da Fonseca e Castro
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua redação atual.
A renovação da comissão de serviço fundamenta-se nas atividades
e resultados obtidos, conforme expresso nos relatórios apresentados.
5 de junho de 2019. — A Diretora dos Recursos Humanos, Financeiros
e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.
312359048

Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P.
Aviso n.º 10705/2019
Nos termos do n.º 6, do artigo 36, da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de
6 de abril, torna-se público que, por despacho de 6 de março de 2019
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e
da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), foi homologada a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum para
o preenchimento de nove (9) postos de trabalho na carreira de técnico
superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, categoria de técnico
superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, profissão de análises
clinicas e de saúde pública, do mapa de pessoal do Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, I. P., na modalidade de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREPAV), aberto pela oferta publicitada na BEP com o
código OE201812/0696.
A presente lista pode ser consultada em local visível e público das
instalações do IPST, I. P., sitas na Av. Miguel Bombarda n.º 6, em Lisboa,
e na respetiva página eletrónica (www.ipst.min-saude.pt).
29 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
312349847
Aviso n.º 10706/2019
Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que, por despacho de 13 de março de 2019 do
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e
da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), foi homologada a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum para o
preenchimento de doze (12) postos de trabalho na carreira de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, categoria de técnico superior
das áreas de diagnóstico e terapêutica, profissão de análises clinicas e de
saúde pública, do mapa de pessoal do Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, I. P., na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREPAV),
aberto pela oferta publicitada na BEP com o código OE201812/0701.
A presente lista pode ser consultada em local visível e público das
instalações do IPST, I. P., sitas na Av. Miguel Bombarda n.º 6, em Lisboa,
e na respetiva página eletrónica (www.ipst.min-saude.pt).
29 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
312349903
Aviso n.º 10707/2019
Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de

abril, torna-se público que, por despacho de 28 de fevereiro de 2019
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), foi homologada a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum
para o preenchimento de onze (11) postos de trabalho na carreira de
técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, categoria de
técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, profissão de
análises clinicas e de saúde pública, do mapa de pessoal do Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, I. P., na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a
candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária
de Vínculos Precários (PREPAV), aberto pela oferta publicitada na BEP
com o código OE201812/0700.
A presente lista pode ser consultada em local visível e público das
instalações do IPST, I. P., sitas na Av. Miguel Bombarda n.º 6, em Lisboa,
e na respetiva página eletrónica (www.ipst.min-saude.pt).
29 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
312349871
Deliberação (extrato) n.º 746/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo de 9 janeiro de 2019
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público, foi,
sob proposta da Direção de Enfermagem do IPST,IP, renomeada, em
comissão de serviço, com a duração de três anos, com efeitos a partir
de 21 de dezembro de 2018, a Sr.ª Enfermeira, Milena Isabel Pereira da
Silva Bessa, para o exercício de funções de chefia no Centro de Sangue
e da Transplantação do Porto,
17 de janeiro de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.
312349799

Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P.
Deliberação n.º 747/2019
Considerando a vacatura do cargo de chefia correspondente ao Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, cargo de direção intermédia
de 2.º grau da estrutura orgânica flexível do Instituto de Proteção e
Assistência na Doença, I. P. (ADSE, IP), criado por deliberação do
Conselho Diretivo de 29 de maio de 2018, publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho de 2018;
Considerando que importa proceder à designação do dirigente daquela
unidade orgânica de forma a garantir o seu normal funcionamento, ainda
que em regime de substituição;
Designa-se, em regime de substituição, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, recolhida a anuência do
dirigente máximo da sua atual entidade empregadora, a Licenciada Sónia
Cristina Vaz Bravo Henriques, técnica superior do ISCTE — Instituto
Universitário de Lisboa, para exercer o cargo de Chefe de Divisão do
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP) da ADSE, I. P.;
A trabalhadora possui os requisitos legais exigidos para provimento
no respetivo cargo dirigente, bem como as capacidades, experiência e
conhecimentos adequados ao perfil do lugar a prover, conforme Sinopse
Curricular anexa.
A designação produz efeitos desde 25 de março de 2019.
24 de abril de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo, Sofia
Portela. — O Vogal do Conselho Diretivo, Eugénio Rosa. — A Vogal
do Conselho Diretivo, Eugénia Pires.
Sinopse curricular
I — Identificação:
Nome: Sónia Cristina Vaz Bravo Henriques
II — Habilitações Literárias:
Formação Académica: Licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa
III — Experiência Profissional relevante:
Coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais do ISCTE-IUL,
em regime de comissão de serviço, de abril de 2009 a março 2019.
Coordenadora do Gabinete de Informação e Relações Externas do
ISCTE-IUL, em regime de comissão de serviço, de setembro de 2000

18542

Diário da República, 2.ª série — N.º 122 — 28 de junho de 2019

a março de 2009 (responsável pela implementação da área de relações
internacionais).
Outras coordenações: Coordenadora do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior (GAES) do ISCTE-IUL, de abril de 2009 a abril de 2014
(responsável pela sua implementação); Coordenadora do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP) do ISCTE-IUL, entre junho de 2005 e junho
de 2010; Coordenadora do Centro Satélite de Informação Fulbright, de
setembro de 2004 a março de 2019.
Lecionação: unidade Curricular “Competências em Buddy Mentoring”, de 2011 a 2019. — Desempenho de funções como técnica
superior na Escola de Gestão do ISCTE, entre junho de 1997 e setembro
de 2000.
Durante o período 1997-2019, destacam-se os seguintes cargos; membro do Conselho Coordenador da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento (FLAD)/Programa Study in Portugal Network (SiPN);
gestora do Processo de Qualidade para a área das relações internacionais; gestora do Processo de Sustentabilidade para a área das relações
internacionais; interlocutora para a Associação das Universidades de
Língua Portuguesa (AULP); interlocutora para a Rede COLUMBUS;
interlocutora para a EMUNI — The Euro-Mediterranian University;
interlocutora para a EACEA — The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency; de gestora dos Programas Erasmus+ e Erasmus
Mundus; interlocutora para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e
Formação; interlocutora para a Agência Nacional Europass; interlocutora
para a Câmara Municipal de Lisboa; membro do Conselho Coordenador
do Projeto Study and Reserach in Lisbon; interlocutora para a Fundação
Fulbright; membro do Conselho Coordenador do Programa Study and
Research in Portugal da Fulbright/DGES; delegada Portuguesa em projetos e reuniões internacionais promovidos pela Comissão Europeia e pela
EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, nomeadamente a EU-China High Level People-to-People Dialogue Platform
e junto do Ministério da Ciência, Investigação e Economia Austríaco.
IV — Formação Profissional:
Frequência de diversas ações de formação profissional, seminários,
congressos, colóquios e workshops, em Portugal e no estrangeiro, nas
áreas de Língua Inglesa, Língua Alemã, Código de Processo Administrativo, SIADAP — Avaliação e Gestão do Desempenho na Administração
Pública, Auditoria, Gestão da Qualidade (ISO 9001), Gestão da Sustentabilidade (ISO 14001), Comunicação Organizacional, Comunicação
Internacional, Gestão e Acompanhamento de Projetos, Elaboração e
Submissão de Candidaturas a Fundos Europeus, Reengenharia de Processos, Gestão por Processos, Gestão Documental, Plano de Marketing,
Liderança, Media Marketing, Gestão de Equipas, Gestão de Conflitos,
Gestão do Tempo, Instrumentos de Apoio à Gestão, Imagem e Protocolo
Empresarial, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD),
entre outros.
312253578

PLANEAMENTO
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.
Aviso n.º 10708/2019
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, torna-se público que, por meu despacho e na sequência
do procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho na carreira de técnico superior na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso
n.º 14500/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de
11 de outubro, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com a técnica
superior Ana Elisabete Marques de Matos, com efeitos a 20 de fevereiro
de 2019, ficando colocada na 3.ª posição remuneratória da carreira geral
de técnico superior, nível 19 da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a mesma posição
remuneratória que detinha no serviço de origem.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro, aplicável
ex vi do n.º 3 do artigo 370.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
30 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, António
Costa Dieb.
312362936

Aviso n.º 10709/2019
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, torna-se público que, por meu despacho e na
sequência do procedimento concursal comum para preenchimento de
1 (um) posto de trabalho na carreira de técnico superior na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas a termo incerto, aberto
pelo aviso n.º 13644/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 221, de 16 de novembro, convertido em tempo indeterminado por
força do disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 34/2018, de
15 de maio, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com a técnica
superior Sónia Cristina Revez Trindade, com efeitos a 1 de outubro de
2018, ficando colocada na 2.ª posição remuneratória da carreira geral
de técnico superior, nível 15 da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro;
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro, aplicável
ex vi do n.º 3 do artigo 370.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
30 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, António
Costa Dieb.
312362928

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte
Despacho (extrato) n.º 5980/2019
Considerando:
O Despacho n.º 357/2018-SEAEP de 17 de abril de 2018 da Senhora
Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, exarado
na informação n.º 0367/DRJE/2018 de 5 de março de 2018 com parecer
favorável de 16 de abril de 2018 da Diretora-Geral da Direção-Geral
da Administração e do Emprego Público (DGAEP), que emitiu parecer
prévio favorável ao pedido de consolidação das mobilidades internas
intercategorias e intercarreiras de seis trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) — Albina Machado Fontela,
Fernanda da Conceição Sanches António, Maria Ivone Raimundo Gomes, Maria Nilza da Costa Ramalho Pinto, Sílvia Nazaré Fernandes
Gonçalves e José Abílio Malta Vital; tendo previamente sido obtido o
parecer favorável do Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento
e Coesão exarado em 12 de abril de 2017,
O despacho exarado pela Senhora Vice-Presidente da CCDR-N,
Prof.ª Ester Gomes da Silva — ao abrigo das competências que por
mim lhe foram delegadas, cf. alínea d) do ponto n.º 2 do Despacho
n.º 11264/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de
20 de setembro de 2016 —, com base na INF_DORH_IR_2425/2018,
de 28/02/2018,
A pronúncia da DGAEP datada de 11 de abril de 2019 (CR_7940/2019
de 17/04/2019) em resposta ao pedido de esclarecimentos e pronúncia
efetuado pela CCDR-N com base na informação interna n.º INF_DORH_
IR_4786/2018 de 22/05/2018;
A informação interna que analisou a pronúncia da DGAEP sobre a
consolidação destas mobilidades internas intercarreiras e intercategorias
(INF_DRH_CG_4918/2019 de 23/05/2019),
Determino, uma vez reunidas as condições legalmente exigidas, a consolidação das seguintes mobilidades internas de trabalhadores do mapa
de pessoal da CCDR-N com contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado ao abrigo do previsto no artigo 99.º-A da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na versão atual):
Albina Machado Fontela, da carreira e categoria gerais de assistente
técnico, em mobilidade interna intercategorias desde 1 de outubro de
2008, para a carreira e categoria gerais de coordenador técnico, entre
a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, com efeitos a 1 de maio de 2018, ao
abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, na versão atual);
Fernanda da Conceição Sanches António, da carreira e categoria gerais de assistente técnico, em mobilidade interna intercategorias desde
1 de outubro de 2008, para a carreira e categoria gerais de coordenador

