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n.º 1657/2015, relativa à Licenciada Margarida Maria Amaral de Brito
dos Santos e Silva Brígido, retifica-se que:
Onde se lê:
«[...]
Participou em alguns grupos de trabalho, salientando Docente, em
regime de prestação de serviços, no ISPA, na Licenciatura em Reabilitação e Inserção Social, tendo também colaborado na Licenciatura em
Desenvolvimento Comunitário e Saúde mental. Formadora no DFP
do ISPA na área dos Cuidados Continuados Integrados.
Faz a Supervisão, formação e coordenação de psicólogos da LINHA
SOS SIDA da Liga Portuguesa Contra a SIDA (desde 2000)»
deve ler-se:
«[...]
Participou em alguns grupos de trabalho, salientando-se o da
coordenação estratégica URAP (2011); sistemas de informação nos
Cuidados de saúde Primários (2009).
Lecionação da disciplina de Psicologia ao 12.º ano de escolaridade
e Direção de Turma na Escola Secundária Matias Aires, nos anos
letivos 1996/1997; 1997/1998.
Docente, em regime de prestação de serviços, na Licenciatura
em Enfermagem, na Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, na
Unidade Curricular de Psicologia da Saúde (2011/2012; 2012/2013).
Desde o ano letivo 2008/2009, colabora de forma assídua com a Faculdade Psicologia, Universidade de Lisboa na Unidade Curricular
de Organização de Serviços de Psicologia e Instituições de Saúde.
Formadora acreditada pelo I.F.P, colaborando em vários projetos no
âmbito da Psicologia do desenvolvimento.
Desde 1996 participação em diferentes eventos através da apresentação de trabalhos, permitindo a comunicação nas diferentes academias (a nível nacional e internacional) dos resultados encontrados,
no âmbito da investigação-ação desenvolvida nos cuidados de saúde
primários, através do aprofundamento da influência de variáveis
Psicológicas em diferentes áreas do comportamento humano.
Participação em diferentes workshops, ações de formação, congressos Nacionais e Internacionais, na área da Psicologia Clínica e
da Psicologia da Saúde, desde 1989 até à atualidade.»
16 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,
I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.
208974001
Deliberação (extrato) n.º 1836/2015
Por deliberação de 1 de julho de 2015 — Ata n.º 134, e ao abrigo
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 81/2009, de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio,
248/2009, de 22 de setembro, 253/2012, de 27 de novembro e 137/2013
de 7 de outubro, e ainda tendo por base a proposta da Senhora Diretora
Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, o Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
IP, delibera nos seguintes termos:
1 — Aceitar o pedido de renúncia da licenciada Maria Teresa Coelho
da Costa Oliveira, do exercício do cargo de Presidente do Conselho
Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra;
2 — Designar em sua substituição e para o exercício do mesmo cargo
a licenciada Maria João Barrau Teixeira da Silva, assistente graduada
da carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, conforme
nota curricular em anexo.
A presente designação reporta efeitos a 25 de junho de 2015.
14 de julho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,
I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.
Nota curricular
Maria João Barrau Teixeira da Silva, natural de Lisboa, nascida a
20/06/1961.
Licenciou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa,
em 1985.
Em 1991, após internato da especialidade, tornou-se assistente com
o grau de especialista da Carreira Médica de Clínica Geral.
Em 1998, por concurso, tornou-se assistente graduado, com o grau
de Consultor da Carreira Médica de Clínica geral.
Exerceu funções como médica de família no Centro de Saúde do
Cacém, de 1991 a 2002. Nesta unidade coordenou o Programa de Saúde
Infantil, o Projeto Saúde 24 e a extensão do Olival.
Foi médica na Sãvida, de 1993 a 1999, tendo coordenado o Posto
de Almada.
Em 2003 foi nomeada diretora do Centro de Saúde Dr. Joaquim
Paulino, em Rio de Mouro, funções que exerceu até 2007.

Em 2008 integra uma Unidade de Saúde Familiar (USF), como médica de família.
Foi representante da Saúde na Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Sintra e posteriormente, da CPCJ de Sintra Ocidental, de
2004 a 2007.
Ao longo dos anos de prática clínica participou na formação de alunos
do 6.º ano do curso de Medicina e de internos do Internato Geral.
Desde 2013, é orientadora do internato complementar de Medicina
Geral e Familiar.
Fez vários cursos de formação clínica, de recursos humanos e de
gestão em saúde.
Participou como palestrante, moderador e organizador em congressos
e reuniões.
Fez parte de júris de exame do internato de Medicina Geral e Familiar
208973905
Despacho (extrato) n.º 11005/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 11/06/2015, nos
termos do disposto no artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e
em conformidade com o disposto no artigo 24.º, n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 177/2009, de 4 de agosto, e ainda de acordo com o n.º 5 da cláusula 20.ª do Acordo Coletivo de trabalho n.º 2/2009, torna-se público que
Emanuel José Correia Simões, 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 assistente, da área de medicina geral e familiar da carreira
especial médica do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Oeste Norte.
27 de julho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Nuno Ribeiro de Matos Venade.
208974115
Despacho (extrato) n.º 11006/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 7/07/2015, foi ao abrigo
do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 12-A/2008,
conjugado com o artigo 305.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho autorizada a exoneração, ao enfermeiro Luís Jiménez Alvado, com efeitos
reportados a 28/07/2015.
8 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.
208972885
Despacho (extrato) n.º 11007/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., de
18/05/2015, foi autorizado a Ana Isabel Queiroz Vaz Pereira e Maria
Teresa de Sousa Pinho Correia Leite Silveira Marques, enfermeiras do
mapa de pessoal do ACES de Cascais, a equiparação a bolseiro, para a
frequência do estágio do “Curso de Pós-Licenciatura em Enfermagem
Comunitária na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa”, no período
de setembro de 2015 a fevereiro de 2016, num total de 91 horas, a que
se refere o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto.
8 de setembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, da
ARSLVT, I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.
208971029

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 11169/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade de medicina interna, que concluiu o respetivo internato médico na
1.ª época de 2015, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 26 de junho de 2015, aviso n.º 7717//2015,
torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 21/09/2015,
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
1 — Ana Carolina Pombinho de Araújo — 19,12 valores.
2 — Leonor Aleluia Nunes da Costa — 18,37 valores.
3 — Joana Filipe Tecedeiro Gomes Leite — 18,13 valores.
4 — Claudiu Traian Guz — 17,48 valores.
5 — Rui Pedro da Cruz Costa — 17,37 valores.

