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 Deliberação (extrato) n.º 1758/2014

Nomeação de Coordenador da Coordenação do Internato Médico 
de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Portaria 
n.º 251/2011, de 24 de junho, o Conselho Diretivo desta instituição, em 
reunião de 14 de julho de 2014, deliberou nomear a Assistente Graduada 
de Medicina Geral e Familiar, Dr.ª Maria da Luz Rodrigues Loureiro 
Amorim como Coordenadora do Internato Médico de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte, por um período de 3 anos, em função de re-
conhecida competência e experiência profissional para o exercício das 
inerentes funções, conforme resulta da nota curricular que se publica 
em anexo.

A presente deliberação produz efeitos à data de 6 de julho de 2014.
5 de setembro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-

ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

Nota curricular
Maria da Luz Rodrigues Loureiro Amorim, filha de Luzia Alexandrina 

Rodrigues Loureiro e de Octávio de Ataíde Loureiro, nasceu a 19 de 
outubro de 1960, na freguesia da Sé, concelho e distrito de Bragança, 
onde viveu até ao ingresso no ensino superior.

Inscreveu -se na Secção Regional da Ordem dos Médicos em 1988, 
com o n.º 32501, adotando o nome clínico de M. Luz Loureiro.

Prestou provas públicas de Avaliação Curricular Global do Internato, 
para a obtenção da Categoria de Assistente em 14 de julho de 1994, tendo 
sido aprovada com a classificação final de 19,5 valores.

Através de concurso interno de provimento para Assistente de Clínica 
Geral, publicado no D. R. de 08.03.1995, ficou colocada, com vínculo 
definitivo em 05.05.1997, no Centro de Saúde de Rio Tinto, Unidade 
de Saúde de Brás -Oleiro.

É membro do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Fami-
liar, desde fevereiro de 1995. Foi Orientadora de Formação de Internos 
Complementares de Clínica Geral, desde janeiro de 2000.

Em 17 de julho de 2002 progrediu à categoria de Assistente Gra-
duada.

Concorreu ao grau de Consultor pelo aviso n.º 13593/2002, tendo sido 
homologado o concurso e obtido o grau em 20 de fevereiro de 2006.

Foi coordenadora da Unidade de Saúde de Brás -Oleiro, desde 
03.06.2002, assumindo, concomitantemente, em 1 de janeiro de 2005, 
as funções de Coordenadora da Unidade de Cuidados Médicos do Centro 
de Saúde de Rio Tinto e S. Pedro da Cova, por um período de 3 anos.

Mantém as suas funções como médica de família na USF de Brás-
-Oleiro, com um horário de 21 horas.

É membro da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
n.º 3525.

É membro da Associação de Internos e ex -internos de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte (AIEMGFZN).

Foi delegada da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos no 
Centro de Saúde de Rio Tinto, no triénio de 1999/2001.

Em 24 de dezembro de 2004, assumiu as funções de Diretora de 
Internato de Medicina Geral e Familiar da área do Porto Oriental, cargo 
que exerceu até à sua nomeação como Coordenadora Regional do In-
ternato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, em 06.07.2008, 
por um período de três anos, tendo sido reconduzida no cargo por igual 
período até 05.07.2014.
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 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 10267/2014
Torna -se público que nos termos previstos pelo artigo 22.º -A do Es-

tatuto do SNS, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, 
na redação que lhe foi conferida pela lei que aprovou o Orçamento de 
Estado para o ano 2013, foi por despacho do Secretário de Estado da 
Saúde de 8 de julho de 2014, autorizada a prorrogação da mobilidade 
interna nos serviços desta Administração Regional de Saúde até 31 de 
dezembro de 2014, à técnica de diagnóstico e terapêutica Vera Lúcia 
Teixeira de Jesus Maria.

28 de agosto de 2014. — Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., João Moura Reis.
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 Despacho (extrato) n.º 11471/2014
Torna -se público que, nos termos do artigo 58.º da Lei n.º 12 -A/2008 

de 27/02, alterada pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31/12, n.º 3 -B/2010, de 

28/04, n.º 34/2010, de 2/09, n.º 55 -A/2010, de 21/12, n.º 64 -B/2011, de 
30/12, n.º 66/2012, de 31/12 e n.º 66 -B/2012, de 31/12 e Decreto -Lei 
n.º 47/2013, de 5/05 e do n.º 3 do artigo 54.º da LOE 2013, por despacho 
de Sua Ex.ª o Sr. Secretário de Estado da Saúde datado de 20.05.2014 e 
Despacho n.º 2953/2014 de Sua Ex.ª o Sr. Secretário de Estado da Admi-
nistração Pública datado de 29.07.2014, foi autorizada a prorrogação da 
cedência de interesse público nos serviços desta Administração Regional 
de Saúde até 31.12.2013, à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica Fábia 
Micaela Gonçalves da Encarnação.

28 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
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 Despacho (extrato) n.º 11472/2014
Por despacho do Sr. Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Sancho Ra-

mos, datado de 08-08-14, foi autorizada a mobilidade interna na categoria 
à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, Cecília Maria Vieira Santos, 
do mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve 
III — Sotavento para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Algarve II — Barlavento, nos termos do artigo 92.º e seguintes 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 03-09-14.

4 de setembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
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 Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 10268/2014
A Direção -Geral da Saúde pretende proceder ao preenchimento de 

um (1) posto de trabalho na Carreira de Técnico Superior, por recurso 
à mobilidade de trabalhadores, nos termos do disposto no artigo 92.º e 
seguintes da lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o exercício de funções na área 
da Comunicação em Saúde, nos seguintes termos:

1 — Caraterização da oferta:
1.1 — Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria;
1.2 — Carreira e categoria: técnico superior (área de Comunicação 

em Saúde);
1.3 — Número de postos: um (1);
1.4 — Remuneração: corresponde à posição e ao nível remuneratórios 

detidos no lugar de origem, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 34.º 
da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, sendo as condições de trabalho 
e as regalias sociais genericamente vigentes para os trabalhadores da 
administração pública central do Estado;

2 — Caracterização do posto de trabalho: atividades inerentes 
ao desenvolvimento do plano de comunicação da Direção -Geral 
da Saúde, e da visibilidade e reforço da imagem da Direção -Geral 
da Saúde; promoção do envolvimento dos cidadãos, jornalistas, 
profissionais de saúde e instituições na melhoria dos indicadores de 
saúde dos portugueses; definição dos circuitos internos e externos 
de comunicação; definição e seleção de mensagens a transmitir em 
função dos públicos -alvo definidos pela Direção -Geral da Saúde; 
melhoria da colaboração com outros organismos do Ministério da 
Saúde; utilização de plataformas e de linha de apoio telefónico; agi-
lização da relação com os media, definição de circuitos, abordagens 
e organização de mailing list.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Relação jurídica: os candidatos devem licenciados e detento-

res de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
em efetividade de funções, com integração na carreira de técnico 
superior;

3.2 — Experiência comprovada na área de Comunicação em 
Saúde;

3.3 — Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
3.4 — Conhecimentos de inglês;
3.5 — Aptidão para trabalhar em equipa e relacionamento interpessoal 

e capacidade de comunicação verbal;
3.6 — Responsabilidade e compromisso com o serviço.
4 — Local de trabalho: Direção -Geral da Saúde, Alameda D. Afonso 

Henriques, 45, 1049 -005 Lisboa.
5 — Seleção dos candidatos: será feita com base na análise do curri-

culum vitae, com caráter eliminatório, complementada com entrevista 
profissional, sendo que apenas serão convocados para a realização de 
entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular e que 
preencham os requisitos de admissão.

6 — Prazo de entrega da candidatura: 5 (cinco) dias úteis a contar da 
data da publicação do presente aviso.


