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2006 a 2012 — Membro da Equipa de Coordenação Regional do Alentejo da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI);
2006- 2008 — Assessor do Conselho Diretivo da ARS
Alentejo, I. P.;
2005-2006 — Formador na área de Economia e Gestão;
2002 a 2005 — Técnico Superior nos Serviços Financeiros do Hospital
de S. Paulo, Serpa (atual Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE);
2000 — Estágio de Aproximação à Vida Ativa no Banco Espirito
Santo (BES).
Informação Adicional:
Coordenador do Grupo de Trabalho responsável pela introdução a
nível nacional da Contratualização no âmbito da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados;
Coordenador da Equipa de projeto responsável pelo planeamento do
projeto de implementação em Portugal, a partir de 01 de janeiro de 2016
do sistema de codificação clínica ICD-10-CM/PCS;
Membro do Grupo de Trabalho para elaboração de relatório, definindo
proposta de metodologia de integração dos níveis de cuidados de saúde
para Portugal Continental;
Membro do Grupo Técnico a quem compete no âmbito do planeamento estratégico e operacional da rede hospitalar do Serviço Nacional
de Saúde, assegurar a articulação e compatibilização dos planos estratégicos de cada um dos hospitais e das unidades locais de saúde com
os planos de Reorganização da Rede Hospitalar;
Membro do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Contratualização com Os Cuidados de Saúde Primários em Portugal;
Membro do Grupo de Trabalho para implementação do Programa de
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto no Alentejo;
Membro da Equipa Coordenadora Regional de Cuidados Continuados
Integrados de Saúde Mental do Alentejo;
Membro da Equipa de Apoio Regional para a Avaliação dos Conselhos
de Administração dos Hospitais do Alentejo;
Várias participações como orador em congressos, seminários,
workshops e outros encontros na área da saúde;
Formador em vários cursos na área da gestão e financiamento em
Saúde;
Investigador na área da saúde, com projetos desenvolvidos na Escola
Nacional de Saúde Pública, na Fundação Calouste Gulbenkian, no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, entre outras;
Orientador de campo e arguente de alunos do Curso de Especialização
em Administração Hospitalar, da Escola Nacional de Saúde Pública;
Presidente do Júri e Vogal de vários procedimentos concursais para
preenchimento de postos de trabalho para a carreira de técnico superior
de várias instituições do Ministério da Saúde;
Elemento da Direção da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa entre 1994 e 1995.
207708328

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 4186/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que a Assistente de Medicina Geral
e Familiar da carreira especial médica Raquel Margarida dos Santos
Sousa Pinto cessará, a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., por denúncia, com efeitos
a 1 de abril de 2014.
17 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207707989
Deliberação (extrato) n.º 825/2014
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de
13-03-2014:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria de
Licínia Maria Malo Ribeiro Tomás, Assistente Operacional, posicionada
no nível remuneratório entre o 5.º e o 6.º, posição remuneratória entre a
5.ª e a 6.ª, pertencente ao mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de
Saúde do Dão Lafões, no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros
de Saúde do Baixo Mondego, com efeitos a 31 de março de 2013.
17 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207707915

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 4187/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 30/10/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Débora Gutierrez
Castanheira Ferreira, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções correspondentes
à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES
de Almada/Seixal, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
10 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207705688
Aviso (extrato) n.º 4188/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/12/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Carla Helena
Pereira dos Reis Santos, concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
10 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207703946
Aviso (extrato) n.º 4189/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/12/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Maria Emília Bártolo Gonçalves Lopes, concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
10 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207703849
Aviso (extrato) n.º 4190/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/12/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Vanda Isabel Moreirinha Zacarias, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Loures-Odivelas, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
12 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207707323
Aviso (extrato) n.º 4191/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/11/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Cátia Alexandra
Lopes Gabriel, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas

