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ANEXO

soberania, à Provedoria de Justiça e a outras entidades de idêntica ou
superior posição na hierarquia do Estado.
O presente despacho produz efeitos imediatos e por força dele e do
disposto no artigo 164.º do Código de Procedimento Administrativo,
ficam desde já ratificados todos os atos entretanto praticados pelos
respetivos destinatários no âmbito das matérias abrangidas pela presente
subdelegação.
18 de julho de 2016. — A Diretora da Núcleo de Contribuições,
Sandra Isabel Ramos de Matos Rasteiro.
209795115

SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 10385/2016
O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede é uma
pessoa coletiva de direito público, dotado de autonomia administrativa
e financeira e património próprio, mantendo a natureza específica de
hospital do setor público administrativo.
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 188/2003, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/2015,
de 31 de agosto, o conselho de administração é composto pelo presidente
e um ou dois vogais, como membros executivos, e como membros não
executivos, pelo diretor-clínico e pelo enfermeiro-diretor, que formam
a respetiva direção técnica.
Atendendo a que os atuais membros do conselho de administração
do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede cessaram os
respetivos mandatos, torna-se necessário proceder à nomeação de um
novo conselho de administração.
A remuneração dos membros do conselho de administração obedece ao
disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de
21 de fevereiro, e à classificação atribuída pela Resolução de Conselho
de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, alterada pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro, e pela Resolução
de Conselho de Ministros n.º 45/2013, de 19 de julho.
Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 8/2012, de 18 de janeiro, a Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre
a presente nomeação.
Assim,
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 5.º e
no n.º 1 do artigo 8.º, ambos do Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de agosto, em
conjugação com a alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º e o n.º 8 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro:
1 — Nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
António José Costa Sequeira, Maria de Lurdes Freitas Simões de Sá
Tenreiro (Diretora-Clínica) e Artur Jorge Dias Carvalhinho (Enfermeiro-Diretor) respetivamente, para os cargos de presidente e vogais não
executivos do conselho de administração do Hospital do Arcebispo João
Crisóstomo — Cantanhede, cujo perfil e aptidão para o desempenho dos
cargos são evidenciados pelas respetivas súmulas curriculares que se
anexam ao presente despacho e dele fazem parte integrante.
2 — Autorizo a nomeada Maria de Lurdes Freitas Simões de Sá
Tenreiro a optar pelo vencimento do lugar de origem.
3 — Autorizo o nomeado Artur Jorge Dias Carvalhinho a exercer a
atividade de docência em estabelecimentos de ensino superior público
ou de interesse público.
4 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
8 de agosto de 2016. — Pelo Ministro da Saúde, Fernando Manuel
Ferreira Araújo, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em substituição.

Súmulas curriculares
António José Costa Sequeira
I — Dados biográficos
Data de nascimento: 19 de março de 1966
Nacionalidade: Portuguesa
II — Habilitações académicas
Mestrado em Gestão pela Universidade Portucalense (2015), Licenciatura em Gestão pela Universidade Internacional da figueira da Foz
(2009), Pós-graduação em Marketing pela Universidade Portucalense
(2000), Diploma de Estudos Superiores Especializados em Gestão de
Marketing IPAM — Instituto Superior de administração e Marketing
(1997).
III — Formação profissional complementar
PACES DIRECT — Programa Avançado de Gestão para Diretores Executivos dos ACES (400 horas), ministrado pelo INA; FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública (120 horas), ministrado pelo INA; frequência de diversas ações de formação profissional na
área da Gestão e Administração Pública, Gestão da Qualidade, sendo de
destacar os seguintes cursos: Auditorias da Qualidade; Assessor Training
Course — EFQM; Gestão e Certificação da Qualidade nos Serviços de
Saúde; Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na AP e Regime
Jurídico de Empreitadas e Obras Públicas.
IV — Percurso profissional
Diretor Executivo do ACES Pinhal Interior Norte I, cargo exercido
em comissão de serviço (março de 2009 a outubro de 2012); Chefe
de Divisão da Divisão de Promoção, Avaliação e Acompanhamento
de Projetos de Aveiro do MADRP/DRAPC (maio de 2007 a março
de 2009), tendo ingressado na AP em 1994, pertencendo atualmente ao
quadro de pessoal da ARSC.
V — Outras atividades desenvolvidas
Assistente da ESEC, tendo lecionado a disciplina de Atelier de Marketing, da Licenciatura Comunicação Organizacional; assistente do ISLA,
tendo lecionado a disciplina de Marketing Internacional da Licenciatura
Gestão de Empresas; coordenador de estágios de alunos do ensino superior da FEC-UC e do IPAM; coordenador de estágios do PEPAC.
Maria de Lurdes Freitas Simões de Sá Tenreiro
Informação pessoal
Nasceu em Moçambique em 11/05/1957 e reside em Coimbra.
Habilitações académicas e profissionais
Terminou o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra com a média de 14 valores. Em 01/02/1986 iniciou
o Internato de Medicina Interna no Hospital Distrital de Aveiro, que
terminou em 23/07/92, com 19 valores. Em dezembro de 1992 concorreu
a uma vaga de Assistente Hospitalar no Hospital Distrital de Aveiro,
tendo ficado em 1.º lugar, com 18 valores. Em 1994 obteve o grau de
Especialista pela Ordem dos Médicos, por consenso. Em 02/07/99 obteve
aprovação no Concurso para o grau de Consultor da carreira Médica
Hospitalar de Medicina Interna.
Experiência profissional
Exerceu a sua atividade clínica nos Hospitais de Aveiro e da Universidade de Coimbra.
Dirigiu a Unidade de Oncologia do Hospital de Aveiro.
Informação adicional
Foi nomeada em 01/02/2007 Diretora-Clínica do Hospital Infante
D. Pedro, E. P. E., em Aveiro, integrando o Conselho de Administração,
que cessou funções a 31/08/08. Foi reconduzida no mesmo cargo no
seguinte Conselho de Administração do mesmo Hospital, tendo exercido a sua atividade de 01/09/2008 até 23/02/2012. Em 02/06/2012 foi
nomeada Diretora-Clínica do Hospital Arcebispo João Crisóstomo de
Cantanhede, cargo que manteve até à presente data.
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Em maio de 2014 concluiu com mérito o PADIS — Programa de Alta
Direção de Instituições de Saúde, realizado em Coimbra de fevereiro
a maio de 2014 com a colaboração científica da Clínica Universitária
de Navarra.
Em dezembro de 2014, obteve um Certificado de Formação Profissional, promovida pela ACSS em parceria com a APDH, sobre «Contratualização nos Serviços de Saúde».
Artur Jorge Dias Carvalhinho
Data de nascimento: 19 de janeiro de 1971
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casado.

bro, determina-se, sob proposta do conselho diretivo, da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., o seguinte:
1 — É designada para o cargo de diretora executiva do Agrupamento
de Centros de Saúde Estuário do Tejo, pelo período de três anos, a mestre Maria do Céu da Cruz Canhão, atendendo à competência técnica,
aptidão, experiência profissional e formação adequada evidenciadas
na respetiva súmula curricular que se anexa ao presente despacho, dele
fazendo parte integrante.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
8 de agosto de 2016. — Pelo Ministro da Saúde, Fernando Manuel
Ferreira Araújo, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em substituição.

Habilitações académicas e profissionais
Bacharelato em Enfermagem, Escola Superior de Enfermagem
Dr. Ângelo da Fonseca (1994); Curso de Complemento de Formação — Licenciatura em Enfermagem, Escola Superior de Enfermagem
Dr. Ângelo da Fonseca (2001); Pós-graduação em Economia e Gestão
de Organizações de Saúde, Faculdade de Economia, Universidade de
Coimbra (2008); Curso de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra,
2011; Curso de Técnico Superior de Higiene e Segurança do Trabalho;
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores em Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens.
Experiência profissional
Hospitais da Universidade de Coimbra (1994-2008): Enfermeiro no
Serviço de Urologia Homens; animador do projeto «Novas metodologias
para o planeamento dos cuidados»; elo de ligação com a Comissão de
Higiene e Epidemiologia Infeciosa; Enfermeiro Responsável de Serviço,
em regime de substituição; Responsável pela Formação em Serviço e
Tutor e Orientador de Alunos de Enfermagem;
Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, Cantanhede (2008-presente):
Enfermeiro no Serviço de Convalescença, Supervisor de alunos de enfermagem do 4.º ano do curso de Licenciatura em Enfermagem, Auditor
ao Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem, Auditor na
Campanha Nacional de Higienização das Mãos (Clean Care is Safer
Care — OMS), Coordenador da Comissão de Controlo de Infeção,
Gestor do Risco, Membro da Comissão de Catástrofe e Planeamento
Hospitalar de Emergência e Membro da Unidade de Gestão do Risco
Ocupacional, Representante do Hospital na Comissão de Proteção Civil
da Câmara Municipal de Cantanhede e Técnico Superior de Segurança
e Higiene do Trabalho.
Universidade de Coimbra (2001-presente): Enfermeiro do Trabalho,
em regime parcial, nos Serviços de Saúde e de Gestão da Segurança
do Trabalho.
Informação adicional
Experiência como formador de mais de mil horas de formação, em
regime presencial e b-learning, na área de Saúde e também Segurança
no Trabalho, colaborando com várias instituições e hospitais.
209795042
Despacho n.º 10386/2016
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º em conjugação com o
n.º 1 do artigo 21.º, ambos do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2013, de 7 de outubro, e
com a última redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 293/2015, de 14 de
outubro, os diretores executivos dos agrupamentos de centros de saúde
do Serviço Nacional de Saúde são designados pelo membro do Governo
responsável pela área da saúde, sob proposta fundamentada do conselho
diretivo da respetiva Administração Regional de Saúde, I. P., para um
mandato não superior a três anos, renovável por iguais períodos.
Foi ouvida, nos termos do n.º 5 do citado artigo 19.º do referido
decreto-lei, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração
Pública, que se pronunciou sobre a designação constante do presente
despacho.
Assim:
Nos termos e ao abrigo dos artigos 19.º e 21.º do Decreto-Lei
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 137/2013, de 7 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 293/2015, de 14 de
outubro, em conjugação com a Portaria n.º 394-B/2012, de 29 de novem-

Súmula curricular
Dados biográficos:
Maria do Céu da Cruz Canhão
Data de nascimento: 23 de março de 1968
Naturalidade: Évora
Habilitações e atividade académica:
Mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Évora.
Outras formações:
Gestão da Qualidade e Acreditação; Gestão de Planos e Processos
Assistenciais Integrados; Auditorias em Qualidade em Saúde; Introdução
aos Métodos de Melhoria da Qualidade; SIARS; Gestão da Informação
Arquivística na AP em Rede; Microsoft Excel Avançado; Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas; SIADAP Avaliadores; Entrevista de
Avaliação de Competências; Conflito Organizacional e Criatividade;
Formação Pedagógica de Formadores.
Percurso profissional:
Técnica Superior na ARS do Alentejo, na área da contratualização,
desde 2012.
Responsável da Unidade de Gestão de Recursos Humanos da ARS
Alentejo, entre 2010 e 2012.
Técnica Superior na área de Recursos Humanos da ARS Alentejo,
desde 2008.
Secretariado e apoio ao Conselho Diretivo da ARS Alentejo, entre
2005 e 2008.
Secretariado e apoio ao Conselho de Administração do Hospital do
Espírito Santo de Évora, entre 1986 e 2005.
Experiência profissional:
Participou e assegurou o processo de contratualização com as entidades prestadoras de cuidados no âmbito da RNCCI, desde a elaboração
da metodologia, negociação dos acordos com as Unidades de CCI da
região do Alentejo, acompanhamento e avaliação.
Participou no acompanhamento dos processos de acreditação nas
Unidades de Saúde Familiar.
Participa no planeamento e realização de auditorias administrativas
e outras visitas técnicas.
Assegura as atividades de planeamento de recursos humanos e
acompanhamento sobre contratações em cuidados de saúde primários
e hospitalares.
Assegurou a implementação e acompanhamento do SIADAP do
regime geral e da carreira médica e de enfermagem.
Participou e assegurou o desenvolvimento de procedimentos concursais e elaboração de provas de conhecimento.
Elaborou o documento «Normas de organização de trabalho — Descrição dos postos de trabalho».
Exerceu funções de apoio ao Conselho Diretivo/Conselhos de Administração.
Outros elementos:
Apresentação de comunicação «Fazer mais ou fazer melhor? O papel
dos valores de vida e da interferência trabalho/família no desempenho
profissional»:
Congresso internacional «Interfaces da Psicologia: Qualidade de
Vida… Vidas de Qualidade» — Universidade de Évora;

