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 Gabinete da Secretária de Estado da Saúde

Despacho n.º 11434/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 

e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como Adjunta do meu gabinete a licenciada Ana Maria 
Valente Hipólito dos Santos, assistente hospitalar do Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Central, E. P. E.

2 — Para efeitos do disposto alínea a) no artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada 
em anexo ao presente despacho.

3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto -lei, o 
presente despacho produz efeitos a 14 de novembro de 2018.

4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado 
decreto -lei, publique -se na 2.ª série do Diário da República e publicite-
-se na página eletrónica do Governo.

26 de novembro de 2018. — A Secretária de Estado da Saúde, Raquel 
de Almeida Ferreira Duarte Bessa de Melo.

ANEXO

Nota curricular
Ana Valente Santos
Nasceu em Lisboa em 1971. Licenciou -se em Educação Especial e 

Reabilitação pela Faculdade de Motricidade Humana, Universidade 
Técnica de Lisboa, em 1994. Licenciou -se em Medicina pela Universi-
dade de Medicina de Lisboa, Universidade de Lisboa, em 2000. Obteve 
a Especialidade de Pneumologia em 2011 no Serviço de Pneumologia 
do Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E. 
De 2011 a 2012 trabalhou como médica Pneumologista na área de Ur-
gência e Emergência do Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa 
Central, E. P. E. Iniciou o Ciclo de Estudos Especiais em Medicina 
Intensiva em 2012, na Unidade de Urgência Médica, Hospital de São 
José, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., tendo terminado a sua 
formação em 2015.

Desde 2015, médica Intensivista na Unidade de Urgência Médica, 
Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., e, por 
um período de 6 meses na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital 
Curry Cabral, assegurando atividade assistencial e chefia de Equipa de 
Urgência. Responsável pelo Grupo de Formação da Unidade de Urgência 
Médica. Desde 2018, Coordenadora Hospitalar de Doação, Hospital de 
São José, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, E. P. E.

311853851 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Contrato (extrato) n.º 864/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e nos termos do artigo 99.º- A adi-
tado à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas pelo artigo 270.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE), torna-se público que 
foi autorizada por S. Ex.ª a Sr.ª Secretária de Estado da Administração 
e do Emprego Público, por despacho de 11/10/2018 e por S. Ex.ª a 
Sr.ª Secretária de Estado da Saúde, por despacho de 21/03/2018, a 
consolidação da mobilidade intercarreiras, com efeitos a 1 de janeiro de 
2018, da trabalhadora Luisa Isabel Simão Conde Dias Lopes de Oliveira, 
na carreira e categoria de Técnico Superior, 2.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 15, a que corresponde o montante remuneratório 
de 1.201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

7 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Carlos Caiado.

311828093 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 11435/2018
No uso da faculdade conferida pela alínea e) do n.º 5 do artigo 8.º 

do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, do disposto nos artigos 46.º 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo da autoriza-
ção concedida nos termos do Despacho n.º 8667/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 5 de julho de 2016, do 
Sr. Diretor -Geral da Saúde, por despacho da Delegada de Saúde Regional 

do Norte, Dr.ª Maria Neto de Miranda Araújo, datado de 4 de outubro 
de 2016, foi subdelegado nos Delegados de Saúde Coordenadores as 
competências que lhe foram delegadas, necessárias para a prática dos atos 
previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 81/2013, 
de 14 de junho, sobre o novo regime do exercício da atividade pecuária.

O presente despacho produz efeitos desde 15 de junho de 2013, fi-
cando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados que 
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.

2018 -10 -24. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

311826149 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 17640/2018
Por deliberação do Conselho Diretivo de 31 de outubro de 2018 e 

nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que Eliana Catarina 
Oliveira Rodrigues concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para desempenho de funções de enfermeira da 
carreira especial de Enfermagem, posição remuneratória 1.ª e índice 15 
da categoria, em lugar do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde do Centro, I. P., ACES Cova da Beira, reportando -se o seu 
início a 1 de junho de 2018.

5 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311822974 

 Aviso n.º 17641/2018
Por deliberação do Conselho Diretivo de 31 de outubro de 2018 e 

nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que Dina Gabriela 
Pinto Santos concluiu com sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para desempenho de funções de enfermeira da carreira 
especial de Enfermagem, posição remuneratória 1.ª e índice 15 da ca-
tegoria, em lugar do mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde do Centro, I. P., ACES Dão Lafões, reportando -se o seu início a 
2 de janeiro de 2018.

5 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311824359 

 Aviso n.º 17642/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 14.º da Portaria 

n.º 217/2011, de 31 de maio, informamos todos os interessados que 
o Departamento de Recursos Humanos irá iniciar a publicação das 
listas de candidatos admitidos e excluídos do procedimento concursal 
nacional de habilitação ao grau de consultor, aberto através do Aviso 
n.º 10047/2017. Os candidatos devem aguardar a publicitação da lista da 
respetiva especialidade, sendo que os candidatos excluídos, nos termos 
do ponto 6.3 do aviso de abertura do concurso, caso entendam, podem 
recorrer para o Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., no prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação 
efetuada nos termos do n.º 5.2 do aviso de abertura do concurso.

7 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311810678 

 Aviso n.º 17643/2018
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARS Centro, I. P., de 08 de 

novembro de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade na cate-
goria de Cesário Ilídio Andrade Silva, Assistente Graduado de Medicina 
Geral e Familiar, posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível remu-
neratório 54, pertencente ao mapa de pessoal do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Pinhal Interior Norte, no mapa de pessoal do Agrupamento 
de Centros de Saúde do Baixo Mondego da ARS Centro, I. P., ao abrigo 
do disposto no n.º 1 do artigo 99.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

9 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311827591 


