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Louvor n.º 1239/2015

Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., louvo publicamente a Dr.ª Ana Rita Pedro Bastos
pelas ímpares qualidades humanas e elevada competência técnica e
profissional, evidenciadas no exercício das funções de assessoria ao
Conselho Diretivo da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde, I. P. (Infarmed), a que presidi entre 2012 e 2015.
Reconheço a sua lealdade, disponibilidade, entusiasmo, capacidade
de trabalho focado no resultado e orientado pela ética e rigor. Destaco
a sua elevada capacidade de diálogo, demonstrada de modo particular
na gestão de dossiers de elevada complexidade técnica, envolvendo
vários parceiros do setor do medicamento, assim como a sua aptidão
para liderar, coordenar e acompanhar os múltiplos projetos nacionais e
internacionais, muitos deles de relevante visibilidade e impacto para a
política nacional do medicamento.
Todos estes traços, reunidos na personalidade da Dr.ª Rita Bastos,
tornam-na merecedora de público louvor, que aqui expresso, reconhecendo o seu contributo para os resultados obtidos no mandato.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209122003
Louvor n.º 1240/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., louvo publicamente José Manuel Lopes pela prontidão na execução das tarefas atribuídas e profissionalismo no exercício
da função de motorista.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209121883
Louvor n.º 1241/2015
Com o término do mandato como Presidente do Conselho Diretivo
do INFARMED, I. P., louvo publicamente a Dra. Gilda Filipa Marreiros
Amado Calado pelo distinto desempenho e apoio técnico que prestou ao
Conselho Diretivo e à Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica,
dinamizando a gestão integrada do processo de avaliação para financiamento público de medicamentos com elevada responsabilidade, sendo
de ressaltar a sua capacidade de organização e de resiliência.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209117841
Louvor n.º 1242/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., quero expressar ao Dr. João Morgado Fernandes o
meu reconhecimento e louvor público pela elevada prestação na área da
comunicação, sendo de evidenciar o sentido crítico construtivo e o apoio
demonstrado nas situações de pressão mediática com forte sentido de responsabilidade e capacidade de promoção da imagem pública da instituição.
Destaco igualmente a excelente capacidade analítica em contextos
diversificados, aliada à sua ética, serenidade e bom senso, sendo, por
isso, um elemento fundamental no aconselhamento estratégico para a
comunicação. Merece igualmente referência a disponibilidade permanente e a prontidão de resposta.
É, pois, de inteira justiça conceder o presente louvor.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209117963
Louvor n.º 1243/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., expresso o meu louvor público à Dra. Mariana Isabel
Vaz Afonso Pires Madureira pelo distinto desempenho e apoio técnico
que prestou ao Conselho Diretivo e à Comissão Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde do âmbito da Medicina Dentária, sendo de
ressaltar a sua capacidade de organização.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209121948
Louvor n.º 1244/2015
Com o término das minhas funções como Presidente do Conselho
Diretivo do INFARMED, I. P., quero expressar o meu reconhecimento

pessoal e louvar publicamente a Dra. Cláudia Susana da Conceição
Robalo de Jesus Belo Ferreira, Diretora da Direção de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, pelo espírito de serviço público
demonstrado na gestão dos recursos e suporte logístico, baseada na
experiência e sólidos conhecimentos, com benefício para o funcionamento da instituição.
Realço também as suas qualidades humanas, com particular destaque
para a excecional capacidade de resolução de situações críticas, e a
total disponibilidade e dedicação, muitas vezes com sacrifício da vida
familiar.
Pelas razões enunciadas, é de inteira justiça que lhe conceda este
louvor.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209117744

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Despacho (extrato) n.º 14249/2015
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., de 5 de novembro de 2015, ao
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
dada a vacatura do cargo de Coordenador da Unidade de Orçamento e
Controlo (UOC), cargo de direção intermédia de 2.º grau, é nomeado em
regime de substituição, o licenciado Miguel Ângelo Madeira Rodrigues,
cuja competência técnica, experiência profissional e formação se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo, como demonstra
a síntese curricular que se publica em anexo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de novembro
de 2015.
16 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Santos Ivo.
Síntese Curricular
Dados pessoais:
Nome: Miguel Ângelo Madeira Rodrigues.
Data de Nascimento: 12/12/1977.
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas e profissionais:
Licenciado em Geografia e Planeamento Regional, pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, julho 1999.
Conclusão do ano curricular do VI Curso de Mestrado em Sistemas de
Informação Geográfica, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa, julho 2001.
Pós-graduado em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, setembro 2003.
Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusíada de
Lisboa, julho 2008.
Doutorando em Gestão de Informação, especialização em Sistemas de Informação e Decisão, pela Nova Information Management
School (ex-Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação —
ISEGI) — Universidade Nova de Lisboa (início em setembro 2014).
Experiência profissional:
Iniciou a sua atividade profissional no Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, em 1994, onde permaneceu até 2005, tendo
desenvolvido diferentes projetos, nomeadamente na área da colheita e
transplantação de órgãos.
De agosto de 2005 a janeiro de 2006, exerceu funções como administrador hospitalar no Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, com
as seguintes áreas: Serviço de Aprovisionamento e posteriormente as
Especialidades Médicas e Cirúrgicas, Urgência, Meios Complementares
e Diagnóstico, Bloco Operatório.
Em fevereiro de 2006, exerceu funções como administrador hospitalar
no Hospital Dona Estefânia com o pelouro dos Serviços Financeiros.
De março de 2006 a janeiro de 2008, exerceu funções como Diretor
da Unidade de Compras da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
De fevereiro de 2008 a março de 2009, exerceu funções como administrador hospitalar na Direção-Geral da Saúde, na Divisão de Gestão
Integrada da Doença.
De março de 2009 a setembro de 2011, exerceu funções como administrador hospitalar no Centro Hospitalar do Oeste Norte, com as seguintes
atribuições: Hospital Dr. Bernardino Lopes de Oliveira — Alcobaça, Ser-
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viço de Urgência, Serviço Instalações e Equipamentos e posteriormente,
as Especialidades Médicas e Serviço de Aprovisionamento.
De outubro de 2011 a junho de 2015, exerceu funções como administrador hospitalar na Direção-Geral da Saúde, no Departamento da
Qualidade na Saúde, sendo responsável pela coordenação logística do
Programa de Auditorias do Departamento, Formulário Eletrónico de
atribuição de Produtos de Apoio, Gestão Integrada da Doença — Doença
Renal Crónica.
De julho a novembro de 2015, exerceu funções como Coordenador da
Unidade de Acompanhamento dos Hospitais, na Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P.
É coautor do seguinte artigo:
«Gestão integrada da doença: uma abordagem experimental de gestão em saúde», Revista Nacional de Saúde Pública, Número Temático,
maio 2010, Lisboa.
209131579
Despacho (extrato) n.º 14250/2015
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., de 5 de novembro de 2015, ao
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
dada a vacatura do cargo de Coordenador da Unidade de Acompanhamento dos Hospitais (UAH), cargo de direção intermédia de 2.º grau, é
nomeado em regime de substituição, o licenciado Gustavo Paraíso do
Nascimento Antunes Ferreira, cuja competência técnica, experiência
profissional e formação se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo, como demonstra a síntese curricular que se publica
em anexo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de novembro
de 2015.
16 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Santos Ivo.
Síntese Curricular
Dados pessoais
Nome: Gustavo Paraíso do Nascimento Antunes Ferreira.
Data de nascimento: 30 de junho de 1978.
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas:
Mestre em Investigação Operacional e Engenharia de Sistema (UTL,
IST).
Licenciatura em Engenharia Civil (UTL, IST).
Experiência profissional:
Desde 2011 que exerce atividade na Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., tendo desempenhado funções de Coordenador da
Unidade de Gestão de Informação (2015), assessor do Conselho Diretivo
(em 2013 e 2014, tendo sido responsável pela gestão de informação no
âmbito do Programa de Assistência Económico e Financeira ao Estado
Português e pela redefinição dos instrumentos de apoio à gestão de
recursos humanos do SNS) e técnico superior (de 2011 a 2013, tendo
apoiado o processo da Reforma Hospitalar e acompanhado os contratos
de Parceria Público-Privada do setor da Saúde).
De 2007 a 2011, foi colaborador da Estrutura de Missão das Parcerias.Saúde (entidade do Ministério da Saúde que era responsável pela
implementação e gestão do programa PPP).
Em 2005 inicia a sua atividade profissional na área de consultadoria.
Formador dos cursos de Alta Direção em Administração Pública
(CADAP) na área de Gestão e Avaliação de Projetos no Instituto Nacional
de Administração (INA).
209131635

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 14093/2015
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente graduado
sénior, da carreira especial médica de medicina geral e familiar
Nos termos do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, torna-se
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento con-

cursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., a afetar
ao Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega I — Baixo Tâmega,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para a categoria de assistente graduado sénior, da área de
medicina geral e familiar, da carreira especial médica, a que se reporta
o aviso n.º 6656/2015, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 115, de 16 de junho.
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
Ordenação

Nome

Valoração final

1.º
2.º

Rui António Estrela Maggioli Gouveia . . .
Avelino José Mota da Silva Bastos . . . . .

11,38 valores
10,03 valores

A lista unitária de ordenação final foi homologada por meu despacho
de 09 de novembro de 2015, encontrando-se afixada em local visível
e público das instalações sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384,
4049-002 Porto, e disponível na página eletrónica desta Administração
Regional de Saúde.
Da homologação da referida lista pode ser interposto recurso administrativo, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 27.º do citado
normativo.
13/11/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209131092
Aviso n.º 14094/2015
Faz-se público que, por despacho de 12 de outubro de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo desta Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P. foi autorizada a reafetação de uma quota ao procedimento
concursal comum para a carreira técnica superior de saúde do ramo de
psicologia clínica, aberto pelo aviso n.º 244/2012, no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro e pela declaração de retificação
n.º 274/2012, inserta no Diário da República, 2.ª série, n.º 39, de 23 de
fevereiro, designadamente, ao ACES Douro II — Douro Sul.
13/11/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209131116
Aviso n.º 14095/2015
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar, da carreira médica de Ortopedia
Torna-se público que, por despacho de 1 de outubro de 2015 do Vogal
do Conselho Diretivo desta Instituição, foi feito cessar o procedimento
concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico para
ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente, da área
hospitalar de Ortopedia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso
n.º 1535/2015 — Referência O, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 28, de
10 de fevereiro, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento, nos termos do n.º 1, alínea a) da cláusula 28.º do Boletim do
Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.
13/11/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209131084
Declaração de retificação n.º 1051/2015
Por ter sido detetada uma inexatidão no texto do aviso n.º 11571-A/2015,
publicado no Diário da República, da 2.ª série, n.º 197, de 8 de outubro
de 2015, concernente ao procedimento simplificado de recrutamento de
pessoal médico para a área hospitalar, procede-se à seguinte retificação:
Onde se lê:
“[...] se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 149
postos de trabalho para a categoria de assistente das áreas hospitalares
da carreira especial médica e da carreira médica, [...]”
deve ler-se:
“[...] se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento

