
Diário da República, 2.ª série — N.º 95 — 19 de maio de 2014  12933

 Louvor n.º 276/2014
No momento em que a Dra. Regina Filomena Mesquita Pimentel 

cessa funções como Presidente do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, é de inteira justiça que louve a forma esclarecida e dedicada 
como exerceu o seu cargo.

Cumpre salientar, além da competência, a forma leal como exerceu o 
cargo, a colaboração ativa e a disponibilidade permanente num momento 
de transição do Instituto Nacional de Emergência Médica.

É assim inteiramente merecido este público louvor dando testemunho 
do seu contributo para a salvaguarda do serviço público.

24 de abril de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.

207816511 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 6502/2014
1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, no n.º 2 do 

artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como adjunta do meu gabinete, 
atualmente a exercer funções como técnica especialista desde 3 de no-
vembro de 2011, a licenciada Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros.

2 - Nos termos do artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei a nota curricular 
da designada é publicada em anexo ao presente despacho que produz 
efeitos a 12 de maio de 2014.

3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

12 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Nota curricular
Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros, Licenciada em Direito, 

Mestranda em Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Lis-
boa, Advogada desde 2002, foi nomeada em novembro de 2011 para o 
desempenho de funções de assessoria no Gabinete de Sua Excelência 
o Secretário de Estado da Saúde. Até essa data e desde Janeiro de 2010, 
exerceu advocacia enquanto Advogada Associada da BAS - Sociedade 
de Advogados, RL, desenvolvendo a sua atividade principalmente no 
âmbito do Direito Administrativo, em especial nas áreas do direito da 
saúde e bioética, direito farmacêutico, dedicando-se ainda ao Direito Ad-
ministrativo Geral e ao Contencioso Administrativo. Entre setembro de 
2007 e Dezembro de 2010, exerceu advocacia integrada no Departamento 
de Direito Público da F. Castelo Branco & Associados - Sociedade de 
Advogados, desenvolvendo a sua atividade no âmbito da contratação 
pública, prestando serviços de consultoria tanto a empresas privadas, 
como a institutos públicos, bem como patrocínio forense no âmbito do 
contencioso administrativo. Exerceu ainda funções de assessora jurídica 
no gabinete do Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, com o pelouro 
das atividades económicas, entre fevereiro e abril de 2007. Entre janeiro de 
2005 e fevereiro de 2007, exerceu advocacia integrando o Departamento de 
Direito Público da Simmons & Simmons Rebelo de Sousa & Associados, 
no qual prestou serviços de consultoria no domínio do direito administra-
tivo, em especial em matérias relacionadas com a realização de despesa 
pública, de contratação pública e parcerias público-privadas, bem como 
o patrocínio forense no âmbito do contencioso administrativo. Até 2005, 
participou em diversos projetos enquanto consultora externa da Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, nomeadamente integrando o 
grupo de trabalho que no âmbito do “The Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project” elaborou o estudo do Terceiro Setor em Portugal.

207816796 

 Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 6503/2014
Por despacho do Ministro da Saúde de 4 de abril de 2014, é concedida a 

medalha de serviços distintos do Ministério da Saúde, grau ‘prata’, a:
António Alfredo Coelho Jacinto
Catarina de Senna Fernandes Cabral Sena
Emanuel San Bento Furtado
Isabel Maria Gonçalves Costa
Rui Luís Gonçalves dos Reis
Rui Manuel Marques Fernandes da Costa

Pelo despacho em epígrafe, é concedida a medalha de serviços dis-
tintos do Ministério da Saúde, grau ‘ouro’, a:

Álvaro Fernando Santos Almeida
António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes
António Manuel Bensabat Rendas
António Manuel Pinto do Amaral Coutinho
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
Francisco Henrique Moura George
Henrique Manuel Bicha Castelo
João Manuel Lopes de Oliveira
José Agostinho Marques Lopes
Kamal Mansinho
Miguel Joaquim Santos Lima Oliveira da Silva
Miguel Pedro Pires Cardoso de Seabra
Teresa Maria da Silva Sustelo
Vasco António de Jesus Maria
7 de maio de 2014. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.

207817313 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 6175/2014
Após homologação por deliberação de 7 de maio de 2014 do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., torna -se 
pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento 
concursal simplificado para preenchimento de dois postos de trabalho 
na categoria de Assistente de Psiquiatria da Carreira Especial Médica, 
aberto pelo Aviso n.º 1739/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014:

1.º Ana Margarida Duarte Monteiro de Negreira Baptista: 17,42 valores

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor 
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue nas 
instalações na Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas 
na Alameda Júlio Henriques, s/n, 3001 -553 Coimbra.

8 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207815053 

 Aviso n.º 6176/2014
Após homologação por deliberação de 7 de maio de 2014 do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., torna -se 
pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento 
concursal simplificado para preenchimento de dois postos de trabalho 
na categoria de Assistente de Ortopedia da Carreira Especial Médica, 
aberto pelo Aviso n.º 1625/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de 2014:

1.º Jorge Fernando Pon Nunes: 18,15 valores.

Candidato excluído:
Luis Miguel Alpendre Miragaia (a).
(a) Falta de comparência à Entrevista de Seleção.

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor 
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue nas 
instalações na Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas 
na Alameda Júlio Henriques, s/n, 3001 -553 Coimbra.

8 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207815012 

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

Aviso (extrato) n.º 6177/2014
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo de 20/08/2013 

e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, 




