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que permita estreitar os laços existentes entre a Comissão e a Direcção-Geral da Saúde.
Assim, determino:
1 — Nomear presidente da Comissão o Prof. Doutor Jorge Branco,
licenciado em Medicina, director da Maternidade do Dr. Alfredo da
Costa.
2 — Nomear membro da Comissão a Dr.a Beatriz Calado, licenciada
em Medicina, directora dos Serviços de Saúde Materno-Infantil e
dos Adolescentes da Direcção-Geral da Saúde.
8 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 284/2005 (2.a série). — Em virtude da necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos serviços e de modificar
as políticas a prosseguir por estes, a fim de tornar mais eficaz a sua
actuação, bem como a prossecução das respectivas atribuições, nos
termos e ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, dou por finda a comissão de serviço da licenciada
Maria Emília Coelho de Pina como coordenadora da Sub-Região
de Saúde da Guarda.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho,
inclusive.
12 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 285/2005 (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 Jorge de Sousa Vaz Ferreira do cargo de vogal do conselho de
administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
Em consequência, dou por finda a requisição efectuada por interesse
público aos CTT — Correios de Portugal, S. A., em 31 de Outubro
de 2003.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005, inclusive.
13 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 286/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, e no n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do licenciado António José Teixeira da Veiga e Moura do cargo de
presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de
Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005, inclusive.
13 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 287/2005 (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 José
Carlos Fonseca Borges dos Santos do cargo de vogal do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005, inclusive.
13 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 290/2005 (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, o licenciado Rui
de Melo Pato para exercer as funções de presidente do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 291/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro, do n.o 3
do artigo 2.o e do n.o 3 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, nomeio em comissão de serviço, para exercer as funções
de vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo a licenciada Ana Maria dos
Santos Pereira Nunes, cujo perfil e aptidão para o desempenho do
cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente
despacho.
O presente despacho produz efeitos a partir de 25 de Julho de
2005.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Nota curricular
Nome — Ana Maria dos Santos Pereira Nunes.
Data de nascimento — 17 de Maio de 1961.
Naturalidade — Celorico de Basto.
Bilhete de identidade n.o 3987171, emitido em 9 de Março de 2000,
Lisboa.
Habilitações literárias/académicas:
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, concluída em 1985;
Pós-graduação em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional de Saúde Pública, concluída em 1988.
Habilitações profissionais (área da saúde):
1986-1988 — estágios, no âmbito do curso de administração hospitalar, nos seguintes hospitais:
Hospital Distrital de Abrantes;
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;
Hospital Distrital de Setúbal;
Agosto de 1988-Fevereiro de 1997 — administração hospitalar
no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, tendo sido responsável pelas áreas de serviços complementares de diagnóstico e terapêutica, consulta externa e serviços de internamento
(as duas últimas, desde Fevereiro de 1994 a Janeiro de 1997);
Fevereiro de 1997-Dezembro de 2002 — administradora-delegada no Hospital Distrital do Montijo;
Desde Janeiro de 2003 — coordenadora dos Gabinetes Jurídico
e de Auditoria, na Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo (ARSLVT).
Outras actividades (área da saúde):

14 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Participação em vários júris de concursos de pessoal, na qualidade
de presidente ou vogal efectivo;
Participação em várias comissões e júris de concursos, no âmbito
do regime geral de aquisições de bens e serviços na Administração Pública;
Participação, como prelectora, em várias acções de formação,
no âmbito das funções exercidas;
Participação em vários grupos de trabalho, promovidos pelos
hospitais onde trabalhou;
Participação, como formanda, em diversos cursos e acções de
formação.

Despacho n.o 17 289/2005 (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 Maria
Paula Apolinário Ferreira de Sousa para exercer as funções de vogal
do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.

Despacho n.o 17 292/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, e no n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do licenciado António Pedro Araújo Lopes do cargo de vogal do
conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Despacho n.o 17 288/2005 (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 Marta
Alexandre Fartura Braga Temido para exercer as funções de vogal
do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho de
2005.
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O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de Julho de
2005, inclusive.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 293/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, e no n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do Prof. Doutor José Manuel Borges do Nascimento Costa do cargo
de presidente do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de Julho de
2005, inclusive.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 294/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, e no n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do licenciado Carlos Alberto de Freitas Ferrer Antunes do cargo
do vogal do conselho de administração dos Hospitais da Universidade
de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de Julho de
2005, inclusive.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 295/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 206/2004, de 19 de Agosto,
e 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, o licenciado António
Pedro Araújo Lopes para exercer as funções de vogal do conselho
de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Julho de
2005.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 296/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 206/2004, de 19 de Agosto,
e 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, o Prof. Doutor Agostinho
Diogo Jorge de Almeida Santos para exercer as funções de presidente
do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de
Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Julho de
2005.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Secretaria-Geral
Aviso n.o 7211/2005 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso
n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 24 de Dezembro de 2002. — Em cumprimento do disposto
no n.o 17 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau
de Consultor e 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 12 de Julho de 2005, foram nomeados os júris a seguir indicados
da área profissional de medicina física e reabilitação:
Júri n.o 1 (Norte, Centro e Região Autónoma da Madeira):
Presidente — Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues, chefe
de serviço de medicina física e de reabilitação dos Hospitais
da Universidade de Coimbra.
Vogais efectivos:
Dr. Alfredo José Morais, chefe de serviço de medicina física
e de reabilitação do Hospital de São Teotónio, S. A.,
Viseu.
Dr.a Maria de Fátima Lima Rodrigues, chefe de serviço
de medicina física e de reabilitação do Hospital Santos
Silva — Vila Nova de Gaia.
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Dr.a Maria de Fátima Martins, chefe de serviço de medicina
física e de reabilitação do Hospital de São Gonçalo, S. A.,
Amarante.
Dr.a Maria Celeste Gonçalves, assistente hospitalar graduada de medicina física e de reabilitação dos Hospitais
da Universidade de Coimbra.
Vogais suplentes:
Dr. João José Carreira Páscoa Pinheiro, assistente hospitalar
graduado de medicina física e de reabilitação dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
Dr.a Maria Joaquim Tão do Espírito Santo, assistente hospitalar graduada de medicina física e de reabilitação dos
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Júri n.o 2 (Lisboa e Vale do Tejo):
Presidente — Dr.a Maria da Glória de Jesus Tavares, chefe de
serviço de medicina física e de reabilitação do Centro Hospitalar de Cascais.
Vogais efectivos:
Dr.a Maria da Graça Torres Ágoas Martinho Lopes, chefe
de serviço de medicina física e de reabilitação do Hospital
de São Bernardo, S. A., Setúbal.
Dr. Jorge Eduardo Gordo Alves Dias, chefe de serviço de
medicina física e de reabilitação do Hospital Santo António dos Capuchos — Lisboa.
Dr. João Manuel Lopes Pereira Jordão, chefe de serviço
de medicina física e de reabilitação do Instituto Português
do Oncologia Francisco Gentil — Centro Regional de
Oncologia de Lisboa.
Dr.a Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues, chefe de serviço
de medicina física e de reabilitação do Centro Hospitalar
de Cascais.
Vogais suplentes:
Dr.a Maria Teresa Palma Sousa, assistente hospitalar graduada de medicina física e de reabilitação do Centro Hospitalar de Cascais.
Dr.a Maria Eduarda Sousa Marques Lopes, assistente hospitalar graduda de medicina física e de reabilitação do
Hospital de Curry Cabral, Lisboa.
Em todos os júris o presidente é substituído, nas suas faltas ou
impedimentos, pelo 1.o vogal efectivo.
13 de Julho de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Aviso n.o 7212/2005 (2.a série). — Na sequência do concurso
de admissão a estágio de especialidade dos diversos ramos dos técnicos
superiores de saúde, conforme o aviso n.o 18 738/1999, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 297, de 23 de Dezembro de 1999,
e em cumprimento do estabelecido no n.o 2 do artigo 39.o da Portaria
n.o 796/94, de 7 de Setembro, publica-se a classificação final de estágio
da candidata a seguir discriminada, que ocupou a vaga do ramo de
farmácia, homologada pelo secretário-geral em 13 de Julho de 2005:
Dr.a Anabela Correia de Freitas Barata, colocada no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia — 16,78 valores.
18 de Julho de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Castelo Branco
Despacho n.o 17 297/2005 (2.a série). — No uso da faculdade
que me foi conferida pelo despacho n.o 15 186/2005 (2.a série), de
20 de Junho de 2005, de delegação de competências do presidente
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Centro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 132, de
12 de Julho de 2005, e nos termos dos artigos 35.o e seguintes do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 6/96, de 31 de Janeiro, decido delegar e subdelegar na directora
dos serviços de Saúde, Dr.a Isabel Maria Martins Clemente Marques
Jorge, na enfermeira-directora, Dr.a Maria Clara Dias Costa Correia
de Castro, no chefe de divisão de Gestão dos Recursos Humanos,
Dr. Albino Evangelista Fernandes João, no chefe de divisão de Apoio
Técnico, engenheiro António Nunes Lourenço, e nos chefes de repartição Laurinda de Fátima Antunes Costa Ribeiro, João José Candeias

