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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).
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 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.
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 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.
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 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.
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 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 




