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da Natureza e das Florestas, I. P., tendo os seus estatutos sido aprovados pela Portaria n.º 353/2012, de 1 de outubro, e ainda criadas as
unidades flexíveis pela deliberação n.º 287/2013, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro, e pela deliberação
n.º 1122/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 21
de maio, alterada pela deliberação n.º 1124/2013, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio;
É necessário nomear o dirigente da divisão de Contratação e Logística,
por forma a assegurar o regular funcionamento dos serviços;
A Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, estabelece
que o exercício de cargos dirigentes pode ser exercido, em regime de
substituição, nos casos de vacatura de lugar;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15
de janeiro, e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, ambas
na sua redação atual, o conselho diretivo deliberou, em reunião de 22 de
novembro de 2013 por unanimidade, nomear, no cargo de chefe de divisão de Contratação e Logística, em regime de substituição, por urgente
conveniência de serviço e com efeitos reportados a 1 de dezembro de
2013, a mestre Natália Freitas Mendes, técnica superior afeta ao mapa de
pessoal do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências, a qual reúne os requisitos legais e é detentora de aptidão
técnica para o exercício de funções de direção e de coordenação.
21 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, João Rosa.
ANEXO
Nota Curricular
Departamento Administrativo e Financeiro
Divisão e Contratação e Logística
Nome — Natália Freitas Mendes
Data de nascimento: 24/06/1980
Habilitações Académicas:
Mestrado em Economia e Politicas Públicas pela Universidade Técnica
de Lisboa — Instituto Superior de Economia e Gestão.
Licenciatura em Gestão de Empresa pelo Instituto Politécnico de
Bragança — Escola Superior de Tecnologia e Gestão.
Representação Profissional:
Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
Atividade Profissional
Ministério da Saúde:
2013
Técnica Superior no SICAD — Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências na área económica — financeira,
patrimonial e aprovisionamento
2011 — 2012
Chefe de Divisão do Núcleo de Gestão Económica e Financeira
(NGEF) do IDT,I. P. — Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.,
com intervenção nas áreas financeira, contabilidade, aprovisionamento
e património.
2009-2011
Responsável da Equipa de Compras e Património do IDT, I. P. — Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., com intervenção na área da
contratação pública, logística a património (bens moveis e imóveis)
2006-2008
Técnica Superior do Instituto do Droga e da Toxicodependência na
área económica — financeira, patrimonial e aprovisionamento
Outras Atividades/trabalhos:
Integrou a equipa que desenvolveu o Manuel de Normas e Procedimento do IDT, I. P. — 2007;
Integrou a equipa que desenvolveu o Manual de Gestão, procedimentos e circuito do Cloridrato de Metadona — ano de 2012;
Modelo de financiamento alternativo às Parcerias Públicas-Privadas na
saúde para a construção do Hospital Oriental De Lisboa — Dissertação
do Mestrado de Economia e Politicas Pública — outubro de 2012.
Participação em diversos cursos, seminários, congressos e outras
ações de formação, com estreita ligação às atividades desenvolvidas,
entre os quais se destacam:
Gestão Patrimonial na Administração Pública;
Workshop prático da Contratação Pública;
Gestão e acompanhamento de Empreitadas à luz do novo CCP;

Código dos Contratos Públicos;
Auditores Internos da Qualidade;
Formação para jovens estagiários — FORJOV.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Declaração de retificação n.º 585/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 6342/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2014,
retifica-se que onde se lê:
«2.º Joana Luís de Vasconcelos Machado: 19.4 valores
3.º Rita de Beires Sarmento Pimentel: 19,53 valores a)
4.º Rita Margarida de Sousa Carvalho: 19,53 valores a)»
deve ler-se:
«2.º Rita de Beires Sarmento Pimentel: 19,53 valores a)
3.º Rita Margarida de Sousa Carvalho: 19,53 valores a)
4.º Joana Luís de Vasconcelos Machado: 19.4 valores»
26 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS,
José Manuel Azenha Tereso.
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Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 6751/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Sandra Cristina
Sendim Monteiro Martins, 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.
9 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207852079
Aviso (extrato) n.º 6752/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15/04/2014 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 Isabel
Clotilde Pacheco Alexandre, 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.
9 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207852338
Aviso (extrato) n.º 6753/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/01/2014 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 Isabel Maria
Marques dos 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 carreira

