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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Luís Gonçalves Vaz do cargo de presidente do concelho de administração do Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia.
O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de Outubro
de 2005, inclusive.
17 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 23 816/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 188/2003,
de 20 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Sandra
Isabel da Costa Rodrigues Gil para o exercício das funções de vogal
do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora da
Assunção — Seia.
O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Outubro
de 2005.
17 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 23 817/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por conveniênia de serviço, o licenciado Belmiro Manuel Pereira Rocha do cargo de enfermeiro-director do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora da
Ajuda — Espinho.
O presente despacho produz efeitos à data da assinatura.
24 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 23 818/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por conveniência de serviço, o licenciado
Samuel da Silva Relvas do cargo de director clínico do conselho de
administração do Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho.
O presente despacho produz efeitos à data da assinatura.
24 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 23 819/2005 (2.a série). — Tendo cessado funções
um dos representantes do Ministério da Saúde na comissão paritária
para acompanhamento e aperfeiçoamento do acordo para o fornecimento de medicamentos celebrado entre o Ministério da Saúde e
a Associação Nacional das Farmácias, importa proceder à nomeação
dos novos representantes.
Assim, designo, como representantes do Ministério da Saúde, para
integrar a comissão paritária criada no artigo 18.o do acordo celebrado
em 26 de Março de 2003, os seguintes elementos:
Engenheira Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira,
vogal do conselho de administração do IGIF, que preside.
Licenciada Maria do Rosário Trindade, directora do Departamento de Avaliação Económica e Resultados em Saúde do
INFARMED.
Licenciado Sílvio Martins Baltazar, director de serviços do IGIFS.
Fica revogado o despacho n.o 25 101/2003 (2.a série), de 9 de Dezembro, publicado no Diário da República, 2.a série, de 31 de Dezembro
de 2003.
25 de Outubro de 2005. — Pelo Ministro da Saúde, Francisco Ventura Ramos, Secretário de Estado da Saúde.
Despacho n.o 23 820/2005 (2.a série). — Tendo cessado funções
um dos representantes do Ministério da Saúde na comissão de acompanhamento e avaliação prevista na cláusula 11.a do protocolo de
cooperação assinado em 11 de Setembro de 1995 entre o Ministério
da Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, importa proceder
à nomeação do novo representante.
Assim, designo como representante do Ministério da Saúde na
comissão de acompanhamento e avaliação constituída pelo despacho
o
n. 11 882/2003, de 28 de Maio, publicado no Diário da República,
2.a série, de 23 de Junho de 2003, o Prof. Doutor António Alfredo
de Sá Leuschner Fernandes, presidente do conselho de administração
do Hospital de Magalhães Lemos, que presidirá.
25 de Outubro de 2005. — Pelo Ministro da Saúde, Franscisco Ventura Ramos, Secretário de Estado da Saúde.
Despacho n.o 23 821/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 5.o e no n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, nomeio, em comissão
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de serviço, o enfermeiro José Manuel Lúcio Chora para o exercício
das funções de enfermeiro-director do conselho de administração do
Hospital do Espírito Santo — Évora.
O presente despacho produz efeitos a partir de 31 de Outubro
de 2005.
25 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae
1 — Dados biográficos — José Manuel Lúcio Chora, nascido em
4 de Março de 1963, em Évora.
2 — Formação académica e profissional:
Curso geral de Enfermagem, em Évora (1982-1984);
Bacharelato em Enfermagem (1992);
Licenciatura em Administração de Serviços de Enfermagem, em
Lisboa (1995-1997);
Mestrado em Intervenção Sócio Organizacional, área de especialização de Políticas de Administração e Gestão de Serviços
de Saúde, na Universidade de Évora.
3 — Actividade em cuidados de saúde:
Enfermeiro (1984-1989);
Enfermeiro graduado (1990-1999);
Enfermeiro-chefe (de 2000 até ao presente);
Auditor interno do sistema de classificação de doentes em enfermagem, Hospital do Espírito Santo — Évora (de 1999 até ao
presente);
Auditor externo do sistema de classificação de doentes em enfermagem, Instituto de Gestão Informática, Ministério da Saúde
(de 1999 até ao presente).
4 — Actividade formativa:
Coordenador do grupo para utilização da informática em enfermagem na Administração Regional de Saúde do Alentejo, Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da
Saúde (1998-2000);
Formador do sistema de classificação de doentes em enfermagem,
Instituto de Gestão Informática e Financeira, Ministério da
Saúde (de 2001 até ao presente);
Formador da unidade curricular de Administração de Serviços
de Saúde, Escola Superior de Enfermagem São João de Deus
(de 2000 até ao presente);
Regente da unidade curricular de Administração de Serviços de
Saúde, Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, Universidade de Évora (de 2003 até ao presente);
Publicações e comunicações na área da organização e gestão
de serviços de enfermagem.
Despacho n.o 23 822/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por conveniência de serviço, o licenciado
Manuel Martinho da Conceição Carolino do cargo de enfermeiro-director do conselho de administração do Hospital do Espírito
Santo — Évora.
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Outubro
de 2005, inclusive.
25 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 23 823/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por conveniência de serviço, o licenciado António Manuel dos Santos de Sousa do cargo de director clínico do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora.
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Outubro
de 2005, inclusive.
25 de Outubro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 23 824/2005 (2.a série). — Considerando que, pelo
despacho n.o 18 183/2005 (2.a série), foi constituída uma comissão
técnica interdepartamental para o reordenamento das capacidades
hospitalares da cidade de Lisboa;
Dessa comissão faz parte, em representação do Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde (IGIFS), o Dr. José António
Taborda Farinha, ao tempo presidente do conselho de administração
desse Instituto;
Tendo em conta que o Dr. José António Taborda Farinha cessou
as suas funções como presidente do conselho de administração do
IGIFS em 12 de Setembro de 2005;

