N.o 65 — 4 de Abril de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

de Consultor e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe
de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria
n.o 177/97, de 11 de Março, faz-se público que, por meu despacho
de 2 de Março de 2005, foi nomeado o júri a seguir indicado da
área profissional de neurofisiologia:
Presidente — Dr. António Alfredo Viana Pinheiro de Azevedo,
chefe de serviço de neurofisiologia do Hospital Geral de
Santo António, S. A., Porto.
Vogais efectivos:
Dr. António Martins da Silva, chefe de serviço de neurofisiologia do Hospital Geral de Santo António, S. A., Porto
(substituto legal do presidente).
Dr.a Maria Teresa Pardal Monteiro Coelho, assistente graduada de neurofisiologia do Hospital Geral de Santo
António, S. A., Porto.
Dr. Luís Jorge Mendonça Peres Negrão, assistente graduado
de neurofisiologia dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, Coimbra.
Dr.a Georgina Ana Virgínia Sousa, assistente graduada de
neurofisiologia do Hospital de São João, Porto.
Vogais suplentes:
Dr.a Isabel Maria dos Santos Luzeiro, assistente graduada
de neurofisiologia do Centro Hospitalar de Coimbra
(Hospital dos Covões), Coimbra.
Dr. João Eduardo Paiva Ramalheira, assistente graduado
de neurofisiologia do Hospital Geral de Santo António, S. A., Porto.
3 de Março de 2005. — O Director-Geral, Pedro de Portugal.

Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Aveiro
Rectificação n.o 521/2005. — Por ter saído com incorrecções, a
seguir se rectifica a alínea c) do n.o 9.3 do aviso de abertura de
concurso interno de acesso para provimento de lugares de assistente
administrativo especialista, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 35, de 18 de Fevereiro de 2005.
Assim, onde se lê «c) Documento comprovativo de tempo de serviço
prestado em serviços oficiais de saúde, se for caso disso;» deve ler-se
«c) Documento comprovativo do tempo de serviço prestado em cuidados de saúde primários, se for caso disso;».
16 de Março de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho n.o 6878/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho de administração da ARSLVT de 2 de Março de 2005, nos
termos do aviso de abertura n.o 13 694/2003, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 297, de 26 de Dezembro de 2003, foi
aberto concurso para provimento, em comissão de serviço, do cargo
de chefe de divisão de Gestão Financeira da Sub-Região de Saúde
de Setúbal, ao abrigo do disposto da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.
Concluído o processo de recrutamento e selecção, ficou classificada
em 1.o lugar a candidata licenciada Elisabete Ribeiro Segurado
Catalão.
Assim, e ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 37.o, n.o 4,
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, do artigo 7.o, n.o 1, alínea a),
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do artigo 21.o, n.os 3
e 4, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, é nomeada a licenciada
Elisabete Ribeiro Segurado Catalão para o cargo de chefe de divisão
de Gestão Financeira da Sub-Região de Saúde de Setúbal, em regime
de comissão de serviço, pelo período de três anos, por urgente conveniência de serviço.
A presente nomeação produz efeitos à data do despacho autorizador.
Anexa-se síntese da nota curricular académica e profissional da
nomeada.
9 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria Borja Santos.
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ANEXO
Nota relativa ao currículo académico e profissional
1 — Dados pessoais:
Nome — Elisabete Ribeiro Segurado Catalão;
Data de nascimento — 2 de Junho de 1964;
Residência — Avenida de D. João II, 24, 4.o, direito, 2910 Setúbal;
Telemóvel: 919754561.
2 — Habilitações literárias — licenciatura em Organização e Gestão
Empresas.
2.1 — Habilitações profissionais:
Técnica oficial de contas n.o 35870;
Pós-graduação em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão
Orçamental (ISEG).
2.2 — Formação profissional nas seguintes áreas:
Novo regime de despesas públicas;
Controlo, execução orçamental e prestação de contas em serviços
com autonomia administrativa e financeira;
Contabilidade de gestão — aplicação informática em contabilidade SIDC;
Adaptação dos serviços de saúde ao euro;
Formação inicial de formadores;
O Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde.
2.3 — Formadora de dois seminários sobre «A integração do euro».
3 — Experiência profissional:
Admitida no Hospital Ortopédico de Santiago do Outão em
Outubro de 1985, tendo desenvolvido as suas actividades no
serviço de aprovisionamento;
Em 28 de Fevereiro 1997 iniciou funções como técnica superior
estagiária de 2.a classe, regime geral, na Sub-Região de Saúde
de Setúbal, Divisão de Gestão Financeira;
Encontra-se na categoria de técnica superior principal, precedendo concurso, de 14 de Julho de 2003;
Responsável pelo serviço de contabilidade geral, Divisão de Gestão Financeira, desde 1999. Foi nomeada em regime de substituição, em 16 de Junho de 2003, como chefe de divisão de
Gestão Financeira.
Outras actividades desenvolvidas
1 — Responsável pelo controlo financeiro dos projectos/programas
a seguir indicados:
Projecto Saber/Saber da Comissão Nacional da Luta Contra a
Sida;
Programa PAII — Programa de Apoio Integrado a Idosos;
Programa de Promoção da Saúde Oral nas Crianças e Adolescentes.
2 — Representante da Sub-Região de Saúde de Setúbal no grupo
de trabalho de apoio à normalização contabilística, a nível regional.
3 — Representante da Sub-Região de Saúde de Setúbal no grupo
de trabalho de introdução do euro na administração, a nível regional.
4 — Nomeada, ao nível da ARSLVT, para coordenar o grupo de
trabalho de autorização de uso e controlo de etiquetas do SNS.
5 — Nomeada para o grupo de trabalho da Sub-Região de Setúbal
SPAO como representante da Direcção de Serviços de Administração
Geral.
6 — Encontra-se actualmente em formação, nomeadamente no
curso de alta direcção para a Administração Pública.

Direcção-Geral da Saúde
Centro Regional de Alcoologia do Centro — Maria Lucília
Mercês de Mello
Aviso n.o 3445/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho
do director do Centro Regional de Alcoologia do Centro — Maria
Lucília Mercês de Mello de 15 de Março de 2005, no uso de competência própria, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
concurso interno de acesso geral para o provimento de dois lugares
de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Centro Regional de Alcoologia
do Centro — Maria Lucília Mercês de Mello, aprovado pela Portaria
n.o 1262/97, de 22 de Dezembro.

