50266

Diário da República, 2.ª série — N.º 246 — 26 de Dezembro de 2011

2004-2005 desempenhou funções de coordenação pedagógica, assessoria
nas áreas do currículo e da avaliação e capacitação de recursos humanos,
no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, na OTA. No
ano lectivo de 2005-2006 desempenhou funções técnico-pedagógicas no
âmbito do currículo e de avaliação na Direcção-Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular (DGIDC). No ano lectivo de 2006-2007 foi
representante da DGIDC no Grupo de Avaliação e Acompanhamento da
Implementação da Reforma do Ensino Secundário (GAAIRES). Entre
2003 e 2004 integrou um grupo de investigação na área do currículo de
cuja actividade resultou o artigo «Investigação Publicada em Portugal,
entre 1971 e 2003, acerca da avaliação das aprendizagens: seu levantamento e análise». Revista Portuguesa de Investigação Educacional, 3,
47-71. Universidade Católica Portuguesa.
A 1 de Março de 2008 foi nomeada, em comissão de serviço, directora-adjunta da Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem
ao Longo da Vida, cargo que exerce desde essa data.
205485218

Direcção de Instituições de Saúde da AESE e o Curso de Especialização
em Finanças para Gestores não Financeiros do IDEF/ISEG
É autor e co-autor de vários artigos publicados em livros e revistas
da especialidade na área de planeamento e gestão em saúde. Colabora
regularmente como prelector convidado nas áreas de Financiamento,
Contratualização e Desempenho com a ENSP/UNL e com o Instituto
Nacional de Administração. Co-orientador de trabalhos finais do Cursos
de Especialização em Administração Hospitalar da ENSP/UNL.
Colabora com a NOVA School of Business & Economics no âmbito do
Masters in Economics na definição de temáticas de work-projects (trabalhos finais de mestrado) e acompanhamento técnico da sua execução.
205485048

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro
da Saúde
Despacho n.º 17225/2011
Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 19.º, do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 25.º, todos da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro,
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pelos Decretos-Leis
n.os 200/2006, de 25 de Outubro e 105/2007, de 3 de Abril, e pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugadamente com as disposições
constantes do n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 212/2006, de 27
de Outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 222/2007, de 29 de Maio,
234/2008, de 2 de Dezembro, e 91/2010, de 22 de Julho, e do n.º 1 do
artigo 5.º e artigo 10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 222/2007, de 29 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 81/2009, de
2 de Abril, e considerando a necessidade de prover um dos lugares de
vogal do conselho directivo da Administração Central do Sistema de
Saúde, I. P., que irá vagar em 16 de Dezembro de 2011 a fim de assegurar
o regular funcionamento deste organismo público, determina-se, sob
proposta do Ministro da Saúde, o seguinte:
1 — É nomeado para o cargo de vogal do conselho directivo da
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), o licenciado Alexandre José Lourenço Carvalho, tendo em conta o seu perfil e
aptidão para o desempenho das funções ora cometidas evidenciado na
respectiva sinopse curricular, publicada em anexo ao presente despacho,
dele fazendo parte integrante.
2 — O presente despacho produza efeitos no dia seguinte ao da sua
assinatura.
16 de Dezembro de 2011. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos
Coelho. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo.
ANEXO
Síntese Curricular de Alexandre José Lourenço Carvalho
Nome — Alexandre José Lourenço Carvalho.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 22 de Novembro de 1977.
Director Coordenador de Financiamento e Contratualização da Administração Central do Sistema de Saúde desde Dezembro de 2008. É
coordenador do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Contratualização com os Cuidados de Saúde Primários, e membro do Conselho
para a Qualidade na Saúde e do Grupo de Trabalho sobre Estatísticas
da Saúde do Conselho Superior de Estatística.
Iniciou a sua actividade como técnico de investigação nos Hospitais
da Universidade de Coimbra em 2001. Exerceu funções de técnico
superior desde 2003 na Comissão Nacional da Luta Contra a Sida e
no Alto Comissariado da Saúde, exercendo funções de Administrador
Hospitalar desde Janeiro de 2008 no Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia s/Espinho.
Especialista em Administração Hospitalar e pós-graduado em Gestão
e Organização dos Cuidados de Saúde Primários pela Escola Nacional
de Saúde Pública/ Universidade Nova de Lisboa. Frequenta o Curso de
Mestrado em Econometria e Previsão do Instituto Superior de Economia
e Gestão/ Universidade Técnica de Lisboa. Concluiu o Programa de Alta

Despacho (extracto) n.º 17226/2011
Após a conclusão do procedimento concursal publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 16 de Julho de 2010, com vista ao preenchimento
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal desta Direcção-Geral, mediante Despacho da Directora-Geral do Tesouro e Finanças, licenciada Elsa Roncon Santos, de 27 de
Outubro de 2011, foi celebrado, com efeitos a 1 de Novembro de 2011
e ao abrigo do artigo 17.º n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro,
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
período experimental e com a duração de 180 dias, de acordo com a
cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, com a seguinte
trabalhadora:
Nome

Categoria

Posição

Nível

2.ª

15

Lira Petronila Sousa Gonçalves Técnico superior
Fernandes.

16 de Dezembro de 2011. — A Directora de Serviços de Gestão de
Recursos, Rosa Raposeiro.
205485453

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.º 17227/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do artigo 75.º, e a alínea c) do n.º 1 do artigo 76, todos do Regime do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de
11 de Setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo
Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010 de 1 de Março, e após
homologação da Acta do Júri constituído para o efeito, torna-se público
a conclusão, com sucesso, do período experimental, na categoria/carreira
de técnico superior das seguintes trabalhadoras:
Andreia Pires Maciel;
Isabel Jimenez Mauleon Boavida;
Helena Maria Reis Rodrigues;
Regina Lopes dos Santos Ferreira Alves.
12 de Dezembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
205488223
Despacho (extracto) n.º 17228/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do
artigo 75.º, e a alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo
Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010 de 1 de Março, e após
homologação da Acta do Júri constituído para o efeito, torna-se público

