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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.
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Técnica Superior no Departamento Financeiro do Hospital de S. Pedro, 
Vila Real, em 2000.

Técnica Superior no Departamento de Análise de Gestão do Hospital 
de S. João, de 1998 a 2000

Estagiária no Departamento de Análise de Gestão do Hospital de 
S. João, de 1997 a 1998.

Formação Profissional
Participação em diversas ações de formação, seminários, conferências 

e congressos, destacando -se:
Ação de formação “FORMAÇÃO SIGIC”, realizada pela ACSS (2013)
Unidade Curricular — Economia e Política de Saúde — Programa 

de Formação Contínua Pós Graduada da Escola Nacional de Saúde 
Publica (2012)

Congresso dos Novos Hospitais — Contratação, Projeto, Construção 
e Gestão (2009)

PADIS — Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, 
Escola de Direção e Negócios (2007)

Seminário de Negociação, Grupo de Trabalho das Agências de Con-
tratualização e IGIF (2005)

Curso “Controlo de Gestão” (Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia), 
EGP — Escola de Gestão do Porto da Universidade do Porto (2005)

Curso “Formação SIADAP”, INA Instituto Nacional de Adminis-
tração (2004)

Curso “Oracle Financial Analyzer — Utilizador”, Sistema de Infor-
mação das Agências de Contratualização dos Serviços de Saúde, Nova 
Base (2001)

Seminário “O POC -Saúde. Normas Internacionais (NIC). Obrigato-
riedade da sua implementação.”, Empresa E&C — Projetos Educativos 
e Culturais, S. A. (2001)

Formação “SIDC VERSÃO 2000”, Instituto de Gestão Informática 
e Financeira da Saúde (2000)

Ação de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Direção de 
Serviços de Formação de Formadores (1997)

Outras Atividades:
Participação, como formadora, nos Cursos: “Contratualização e Acom-

panhamento nas Unidades de Saúde”, e “Negociação, Contratualização 
e Acompanhamento nas Unidades de Saúde”, promovidos pela Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte (2009)

Participação no grupo de trabalho de implementação do SICA — Sis-
tema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (2008)

Participação no grupo de acompanhamento da implementação do 
SCAH — Sistema de Custeio por Atividades nos hospitais piloto, (2008)

Participação no grupo de trabalho relativo à aplicação do Dec.-Lei 
n.º 92/2001, de 23 de março (2003)

Participação no grupo de trabalho, “Afetação das verbas orçamentais 
aos diversos Departamentos/Serviços” do Hospital de S. João (1999)

Participação, como formadora, em diversas ações de formação no 
Departamento de Educação Permanente do Hospital de S. João (1998 
a 2004).

207555749 

 Deliberação n.º 130/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, 
conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 

de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final
 dos candidatos — Cirurgia Pediátrica

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 16 de 
dezembro de 2013, torna -se pública a lista homologada de classificação 
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal 
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 
2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por 
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupa-
ção de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar 
de Cirurgia Pediátrica, da carreira Médica, a que se reporta o aviso 
n.º 12936/2013 — Referência F, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 205, 
de 23 de outubro:

Lista de classificação final
José Augusto de Soveral Torres Lopes dos Santos — 18,5 valores
16/01/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 

Castanheira de Oliveira.
207555108 

 Deliberação n.º 131/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico

para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação
final dos candidatos — Imuno -Hemoterapia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 16 de 
dezembro de 2013, torna -se pública a lista homologada de classificação 
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal 
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 
2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por 
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupa-
ção de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar 
de Imuno -Hemoterapia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso 
n.º 12936/2013 — Referência N, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 205, de 23 de outubro:

Lista de classificação final
Ana Salselas Cabral — 13,6 valores
16 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
207555124 

 Deliberação n.º 132/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para 

a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final 
dos candidatos — Medicina Nuclear

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 16 de 
dezembro de 2013, torna -se pública a lista homologada de classificação 
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal 
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 
2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por 
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupa-
ção de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar 
de Medicina Nuclear, da carreira Médica, a que se reporta o aviso 
n.º 12936/2013 — Referência Q, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 205, 
de 23 de outubro:

Lista de classificação final
Inês Magalhães da Silva de Lucena e Sampaio: 19,05 valores.
16/01/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 

Castanheira de Oliveira.
207555132 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1489/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 21/10/2013 e nos ter-

mos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro, torna -se público que Fernanda Cristina Matos Fonseca, con-
cluiu 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./
ACES Amadora, para a carreira especial de enfermagem, categoria de 
enfermeiro, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

30 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207556283 

 Aviso (extrato) n.º 1490/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, IP de 

29/11/2013 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 




