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Pinto Vieira, cuja competência técnica, aptidão, experiência profissional
e formação se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo,
como demonstra a síntese curricular que se publica em anexo.
2 — Considerando que, por lapso, a mencionada deliberação não
foi oportunamente publicitada, procede-se agora à sua publicidade.
3 — Nos termos constantes da deliberação referida no supra ponto 1,
a nomeação, em regime substituição, produz efeitos a partir de 16 de
dezembro de 2013.

tiva Especial de Macau, à enfermeira Fátima de Assis do Serro Viegas,
pertencente ao mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., ACES de Loures-Odivelas/USF Loures
Saudável, no período compreendido de 01/09/2014 a 27/01/2015, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril.
21 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.
208260983

10 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Santos Ivo.
Síntese Curricular
Dados pessoais:
Nome: Isaura Sofia Pinto Vieira.
Data de Nascimento: Ourém, 3 de agosto de 1974
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP,
INA — Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (2012).
Pós-graduação em Economia e Políticas Públicas, ISCTE — Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (2007 a 2008).
Pós-graduação em Avaliação Económica de Medicamentos,
ISEG — em conjunto com Faculdade de Farmácia e Faculdade de
Medicina de Lisboa (2000 a 2001).
Licenciatua em Economia, ISEG- Universidade Técnica de Lisboa
(1992 a 1996)

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13553/2014
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho
que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento para postos de trabalho da carreira médica no âmbito das entidades
prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial, foi
por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João Moura
Reis, datado de 18 de novembro de 2014, homologada a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento de recrutamento
simplificado destinado ao preenchimento de 1 posto de trabalho para
a categoria de assistente hospitalar, da área de Otorrinolaringologia,
divulgado através do aviso (extrato) n.º 7883/2014, Diário da República,
2.ª série, n.º 129, de 8 de julho de 2014.
Nome

Classificação

Experiência profissional:
Secretária Executiva da CEIC — Comissão de Ética para a Investigação Clínica (fevereiro a dezembro de 2013).
Diretora da Direção de Avaliação Económica e Observação do Mercado do INFARMED, I. P. — Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde, I. P. (maio de 2004 a fevereiro de 2013).
Diretora do Departamento de Avaliação Económica e de Resultados
em Saúde do INFARMED, I. P. — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P. (maio de 2001 a maio de 2004).
Técnica Superior na Direção Operacional de Avaliação Económica
e Farmacoterapêutica do INFARMED, I. P. — Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (setembro de 1996 a maio de 2001).
Informação Adicional
Participação ativa em vários grupos de trabalho e projetos a nível
Europeu na área da política e regulamentação do medicamento, sistemas de preços e comparticipação e avaliação de tecnologias de saúde.
Várias participações como preletora em cursos de formação, conferências e em pós-graduações como professora convidada.
Coautora de vários estudos/trabalhos no âmbito da monitorização
do mercado do medicamento e sistemas de preço e comparticipação.
208261882

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 2188/2014
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 30 de
outubro de 2014:
Autorizada a consolidação da mobilidade na categoria de Luís Filipe
Patrão Cruz dos Reis, Enfermeiro, posição remuneratória entre a 8.ª e
a 9.ª, nível remuneratório entre o 39.º e o 42.º, pertencente ao mapa de
pessoal do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, de Cantanhede,
no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo
Mondego, desta Administração Regional de Saúde.
21 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Manuel Azenha Tereso.
208259906

1.º Valter Oliveira Melo Correia . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Sérgio de Sousa Caselhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Filipa Simões de Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,10
18,82
Excluído (a).

(a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista.

A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, I. P., (www.arsalgarve.min-saude.pt) e afixada
na Sede da ARS Algarve, I. P.
24 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura
Reis.
208258601
Aviso (extrato) n.º 13554/2014
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 10835/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 29 de
setembro de 2014, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista
à celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 10 postos de trabalho, da Carreira Médica da
área da Anestesiologia, procedente do Despacho n.º 9737-A/2014, de
Sua Ex.ª o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 22.º-C do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, aditado
pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em substituição da Ministra
de Estado e das Finanças e de Sua Exa. o Sr. Secretário de Estado da
Saúde, publicado no Diário da República — Parte C, 2.ª série, n.º 143,
de 28 de julho, ficou deserto, por inexistência de candidatos.
24 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
208258659

Hospital de José Luciano de Castro
Despacho (extrato) n.º 14709/2014

Despacho (extrato) n.º 14708/2014

Por despacho de 23 de setembro de 2014, da presidente do conselho
de administração, no uso de competências delegadas, torna-se público
que fica sem efeito o despacho de 21 de agosto de 2014, que autoriza
a passagem ao regime especial de trabalho a tempo parcial de 32 horas
semanais, à Dr.ª Teresa Maria Morais Pinto Cardoso, técnica superior,
do mapa de pessoal do Hospital José Luciano de Castro.

Por despacho de 14 de outubro de 2014, do Presidente do Conselho
Diretivo da ARSLVT, IP, por subdelegação, foi autorizada a licença
especial para o exercício de funções transitórias na Região Administra-

25 de novembro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Maria João Passão.
208260545

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

