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Diário da República, n.º 89, de 8 de maio, e disponibilizado no portal 
acima referido, podendo ser remetido ao júri do referido concurso, por 
correio registado, para a morada acima identificada, até ao termo do 
prazo indicado, sob pena de não ser considerado.

Ainda se informa, que o processo de concurso se encontra disponível 
para consulta, durante o prazo citado nas instalações ARS do Norte, 
Gabinete de Recursos Humanos, em Braga, sitas no Largo Paulo Oró-
sio — 1.º andar, no seguinte horário, segunda a sexta -feira, entre as 9h00 
e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00.

20 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207555927 

 Aviso n.º 1487/2014

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 6 postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacio-
nal do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P., aberto por aviso n.º 21315/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 25 de outubro.
De acordo com o Despacho n.º 6372/2013, de 20/12, exarado pelo 

SEAP que autorizou o prosseguimento do procedimento de recrutamento 
em apreço, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e de acordo com o artigo 30.º do citado 
diploma, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento concur-
sal comum, supra referenciado, de que se encontra afixada nas instalações 
deste Instituto, sitas na Rua Nova de S. Crispim, 380, 4, 4049 -002 Porto, 
bem como disponibilizada no portal desta Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P. (www.arsnorte.min -saude.pt), o projeto de lista 
unitária de ordenação final.

Mais se notifica que, em sede de audiência dos interessados, dispõem 
os candidatos de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso para, se for o caso, exercer o seu direito de pronúncia.

Para o efeito, deverá ser utilizado, obrigatoriamente, o Formulário 
para o exercício do direito de participação dos interessados, aprovado 
mediante Despacho (extrato) n.º 11321/2009, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 89, de 8 de maio, e disponibilizado no portal 
acima referido, podendo ser remetido ao júri do referido concurso, por 
correio registado, para a morada acima identificada, até ao termo do 
prazo indicado, sob pena de não ser considerado.

Ainda se informa, que o processo de concurso se encontra disponível 
para consulta, durante o prazo citado nas instalações ARS do Norte, 
Gabinete de Recursos Humanos, em Braga, sitas no Largo Paulo Orósio, 
1.º andar, Braga, no seguinte horário, segunda a sexta -feira, entre as 
9h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00.

20 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207555765 

 Aviso n.º 1488/2014

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 6 postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., aberto por aviso n.º 16639/2010, publicado na 2.ª série 
do DR, n.º 162, de 20 de agosto.
De acordo com o Despacho n.º 6372/2013, de 20/12, exarado pelo 

SEAP que autorizou o prosseguimento do procedimento de recrutamento 
em apreço, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e de acordo com o artigo 30.º do citado 
diploma, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento concur-
sal comum, supra referenciado, de que se encontra afixada nas instalações 
deste Instituto, sitas na Rua Nova de S. Crispim, 380/4, 4049 -002 -Porto, 
bem como disponibilizada no portal desta Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P. (www.arsnorte.min -saude.pt), o projeto de lista 
unitária de ordenação final.

Mais se notifica que, em sede de audiência dos interessados, dispõem 
os candidatos de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso para, se for o caso, exercer o seu direito de pronúncia.

Para o efeito, deverá ser utilizado, obrigatoriamente, o Formulário 
para o exercício do direito de participação dos interessados, aprovado 
mediante Despacho (extrato) n.º 11321/2009, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 89, de 8 de maio, e disponibilizado no portal 
acima referido, podendo ser remetido ao júri do referido concurso, por 
correio registado, para a morada acima identificada, até ao termo do 
prazo indicado, sob pena de não ser considerado.

Ainda se informa, que o processo de concurso se encontra disponível 
para consulta, durante o prazo citado nas instalações ARS do Norte, 
Gabinete de Recursos Humanos, em Braga, sitas no Largo Paulo Oró-
sio — 1.º andar, no seguinte horário, segunda a sexta -feira, entre as 9h00 
e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00.

20 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207555895 

 Deliberação n.º 129/2014
Considerada a aprovação pelo Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de 

dezembro, no quadro das orientações definidas pelo Plano de Redução 
e Melhoria da Administração Central (PREMAC), da nova Lei Orgânica 
do Ministério da Saúde, foi, em consequência, aprovado, pelo Decreto-
-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, o modelo organizativo adotado para 
as Administrações Regionais de Saúde, I. P., que definiu a missão e 
as inerentes atribuições, e através da Portaria n.º 153/2012, de 22 de 
maio, aprovada a nova estrutura orgânica da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P..

Considerado ainda, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que todas as comissões de serviço dos 
titulares dos cargos dirigentes da anterior estrutura orgânica cessaram 
em virtude da nova organização, visto não estar legalmente prevista a 
manutenção das comissões de serviço em cargos dirigentes do mesmo 
nível que lhes sucedessem, encontra -se vago o cargo de dirigente do 
Departamento de Gestão e Administração Geral desta Instituição, sendo 
necessário proceder à designação em comissão de serviço em regime de 
substituição, prevista no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
sem prejuízo da abertura de procedimento concursal com vista ao provi-
mento daquele cargo, para, à luz do principio da continuidade do serviço 
público, assegurar a prossecução das atribuições desta Instituição.

Assim, previsto no n.º 1 do artigo 2.º do Anexo à Portaria acima citada, 
um Departamento de Gestão e Administração Geral dirigido por um 
diretor, cargo de direção intermédia de 1.º grau, ao abrigo do disposto 
nos n.os 9 e 11 do artigo 21.º e n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterado pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -B/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, 
de 22 de janeiro, e 68/2013, de 29 de agosto, verificando -se todos os 
requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, deliberou o 
Conselho Diretivo em 2 de dezembro de 2013, designar em regime de 
substituição, até à conclusão do respetivo procedimento concursal, no 
cargo de Diretora do Departamento de Gestão e Administração Geral a 
Licenciada Fernanda Maria Ribeiro de Sousa Leite Oliveira, do mapa 
de pessoal deste Instituto, com efeitos a 1 de dezembro de 2013.

A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequa-
dos à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da 
necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme 
resulta da Nota Curricular publicada em anexo.

26 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Fernanda Maria Ribeiro de Sousa Leite Oliveira
Nascida em 25 de março de 1970

Formação Académica:
Licenciatura em Gestão de Empresas, Universidade Portucalense 

Infante D. Henrique (1995)
Parte escolar do Mestrado em Finanças, Universidade Portucalense 

Infante D. Henrique (1997)
Pós -Graduação em Gestão de Hospitais e Serviços de Saúde, Uni-

versidade Moderna (2003)

Experiência Profissional:
Técnica Superior na Área Funcional de Cuidados de Saúde Hospita-

lares do Departamento de Contratualização da Administração Regional 
de Saúde do Norte, desde setembro de 2011.

Diretora do Departamento de Contratualização da Administração 
Regional de Saúde do Norte, de 2007 a 2011.

Coordenadora da Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Ci-
rurgia da Administração Regional de Saúde do Norte, de 2008 a 2011.

Assessora Técnica na Agência de Contratualização dos Serviços de 
Saúde da Administração Regional de Saúde do Norte de 2000 a 2007.

Assessora Técnica do Conselho de Administração do Centro Hospi-
talar Vila Nova de Gaia, de 2005 a 2007.




