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Nestes termos,
Ao abrigo do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e n.º 64A/2008, de 31 de Dezembro, e n.º 3-B/2010, de 28 de Abril:
1 — Nomeio, em comissão de serviço por três anos, como Chefe de
Divisão de Apoio Logístico, a Licenciada Maria Zélia Moutinho Mendes
dos Santos, técnica superior do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., do Ministério da Saúde.
2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura
31 de Janeiro de 2011. — A Secretária-Geral, Maria João Lourenço.
Nota curricular
Identificação:
Nome: Maria Zélia Moutinho Mendes dos Santos
Data de Nascimento: 24 de Março de 1957
Habilitações literárias:
Licenciatura de Contabilidade e Administração — Ramo Gestão e
Administração Pública, no Instituto Superior de Contabilidade de Lisboa (ISCAL).
Habilitações profissionais e formação complementar:
Curso de preparação pedagógica de formadores.
Frequência de diversos cursos, seminários, conferências e outras
nas áreas: organização e actividade administrativa (recursos humanos,
contabilidade, aprovisionamentos, gestão académica, expediente geral)
trabalho de equipa, gestão de pessoas e liderança, gestão de serviços
não tributários, factores de qualidade, inovação e modernização nos
serviços públicos e informática.
Formadora em diversos cursos na área financeira, aprovisionamentos
(aquisição de bens e serviços, e gestão de stocks), recursos humanos e
informática na óptica do utilizador.
Exercício de funções públicas e actividade profissional:
Chefe de Divisão de Apoio e Logística da Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (SGMTSS), desde Setembro
de 2010 em regime de substituição.
Técnico Superior da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa (ESTeSL), de Abril de 2010 até Agosto de 2010 nas funções de
Coordenador da Divisão Apoio e Logística da SGMTSS.
Técnica Superior Principal, da área financeira — 2 de Dezembro de
2004 até 31 de Março de 2010, — ESTeSL, tendo estado no período
de Novembro de 2008 a 31 de Março de 2010 a desempenhar funções,
com a mesma categoria no Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo
Jorge, I. P., coordenando toda a actividade inerente as áreas do sector
(gestão de produtos), sendo ainda responsável pela implementação do
sistema de gestão de compras e stocks;
Técnica Superior de 1.ª Classe da ESTeSL — 7 de Março de 2003,
reclassificada, nos termos do n.º 1, do artº6, e do n.º 1, do artº7, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, coordenou toda a actividade
inerente a área da divisão financeira, sendo responsável pela elaboração,
execução e controlo orçamental.
Chefe de Repartição da ESTeSL — Maio de 1994 até 6 de Março de
2003 — coordenadora dos serviços administrativos, apoiando tarefas da
área de gestão de alunos, recursos humanos, financeiros (contabilidade,
aprovisionamentos e tesouraria) e assessoria à Direcção da Escola.
De 1 de Julho de 1977 até Abril de 1994 — percurso inerente à carreira
administrativa, escriturária dactilógrafa até Chefe de Secção, respectivamente do quadro do Hospital de S. João, onde ingressou no Serviço
de Instalações e Equipamentos cujas funções se destacam na área de
aprovisionamento, manutenção e secretariado. No Departamento de
Recursos Humanos da Saúde a sua intervenção foi na Direcção de Serviços Administrativa, nomeadamente nas áreas de recursos humanos,
contabilidade, aprovisionamentos, expediente geral e arquivo, Registo
Central de Pessoal. No Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de Saúde integrou grupo de trabalho nomeado pelo Ministro dos
Assuntos Sociais para implementação do Plano Oficial de Contas dos
Serviços de Saúde (POCSS), em estabelecimentos de saúde do país, de
onde se destaca as actividades inerentes a um serviço de contabilidade,
tesouraria, recursos humanos e aprovisionamentos.
Outras actividades profissionais:
Projectos — Agosto de 1994 a Outubro de 2008 — responsável pela
apresentação candidaturas, execução e apuramento de saldos de projectos
no âmbito do IOS/FSE — II Quadro Comunitário, PRODEP III — III
Quadro Comunitário, POEFDS — III Quadro Comunitário, ERASMUS,
Leonardo Da’Vinci, Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT), etc.
Fez parte de diversas comissões de organização de Congressos, Encontros, Jornadas, Seminários e Outros Eventos, no âmbito da área financeira.
Fez parte de diversos júris de Concursos de pessoal administrativo,
técnico e técnico superior, bem como de diversos grupos de trabalho
ligados à actividade desenvolvida no âmbito das funções cometidas ao
longo do tempo.
204315391

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Deliberação (extracto) n.º 437/2011
Pela Deliberação do Conselho Directivo n.º 23/2011, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do
referido cargo, foi nomeada em regime de substituição, para o Núcleo
de Contabilidade, da Direcção de Contabilidade do Departamento de
Orçamento e Conta do IGFSS, I. P., a seguinte trabalhadora, que detém
a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respectiva nota curricular em anexo:
Licenciada Ana Maria Cunha Ferreira Afonso Freitas Rodrigues, técnica superior do mapa de pessoal do IGFSS, I. P., para exercer o cargo de
Coordenadora Núcleo de Contabilidade, da Direcção de Contabilidade
do Departamento de Orçamento e Conta deste Instituto. A nomeada foi
autorizada a optar pela retribuição base da respectiva categoria de origem,
à qual acrescem as despesas de representação inerentes ao cargo.
13 de Janeiro de 2011. — Pelo Conselho Directivo, o Presidente, José
Augusto Antunes Gaspar.
Nota Curricular
Ana Maria da Cunha Ferreira Afonso de Fritas Rodrigues, nascida a
9 de Janeiro de 1959, em Lisboa, licenciada em Organização e Gestão
de Empresas pelo Instituto Novas Profissões em 1989, inscrita como
Técnico de Contas. Em Fevereiro 2001 concluiu a pós graduação em
Ciências Actuariais da Universidade Lusíada. Actualmente, e desde 01
de Junho de 2007, desempenha as funções de Coordenadora do Núcleo
de Contabilidade do Departamento de Orçamento e Contas do Instituto
de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. De Janeiro de 2002 a
Maio de 2007 desempenhou as funções de Coordenadora do Núcleo de
Orçamento Privativo do IGFSS. Iniciou a carreira profissional na Federação das Caixas de Previdência em Dezembro de 1980, ingressando em
Maio de 1985, no quadro de pessoal do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social na secção de Contabilidade Central. Em Março de
1989 coordenou a implementação da Contabilidade Analítica de Gestão
no Instituto. Responsável pela recolha e tratamento de dados necessários à elaboração anual do Balanço Social, dos anos de 1990 a 1994 do
Instituto. De 1997 a 2001 foi responsável do sector da Contabilidade
Publica. Nomeada representante do IGFSS para os Grupos de Trabalho
sobre a Regulamentação da lei de Bases da Segurança Social — na
Equipa Técnica dos Regimes Complementares, em Maio de 2001; Levantamento dos processos e aprovação dos mesmos no novo sistema
de informação e gestão da Segurança Social SAP como KEY USERS
SÉNIORES no módulo da Contabilidade Analítica Despacho n.º.4/2001
de 18 de Junho e para o Grupo de Trabalho da Reformulação Global
do Processo PIDDAC no âmbito do MSST criado pelo despacho do Sr.
Ministro da Segurança Social e do Trabalho em 12/10/2003. No seu
percurso profissional integrou o júri de vários concursos e foi notadora
desde 1990 dos sectores que coordenava e Orientadora de estágios na
área da Contabilidade referente ao Programa do Instituto de Emprego
e Formação Profissional nos anos de 1998 e 1999.
204315594

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA SAÚDE
Despacho n.º 3020/2011
O aumento da prevalência de pessoas com doenças crónicas incapacitantes, corolário da maior esperança de vida da população, tem
evidenciado algumas carências ao nível da prestação de cuidados de
saúde e de apoio social.
Deste modo, surgem novas necessidades que requerem respostas
diversificadas e ajustadas às diferentes situações de dependência e à
própria evolução da doença e da situação social.
Neste domínio, o XVIII Governo Constitucional definiu como meta
a instauração de políticas de saúde, integradas no Plano Nacional de
Saúde, e de políticas de segurança social, consubstanciadas através do
Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, que cria a Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Foram, neste âmbito, criadas unidades de internamento e equipas de
cuidados continuados integrados, essencialmente, dirigidas às pessoas
em situação de dependência, que visam contribuir para a melhoria da
funcionalidade dos cidadãos, através da prestação de cuidados técnica
e humanamente adequados às diferentes situações. Estas unidades
e equipas assentam numa rede de respostas de cuidados continuados integrados em interligação com as redes nacionais de saúde e de
segurança social.
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Assim:
Considerando a actual situação de cidadãos que se encontram internados em lares de idosos, com acordos de cooperação celebrados com
a Segurança Social, e que apresentam elevados níveis de dependência,
necessitando de cuidados de saúde e de apoio social;
Considerando a existência de unidades de internamento no âmbito
da RNCCI que pretendem dar resposta a situações de dependência,
com potencial de reabilitação e ou manutenção das funcionalidades
dos cidadãos;
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 101/2006, de
6 de Junho, determina-se o seguinte:
1 — Nas unidades de internamento de longa duração e manutenção
(ULDM), as equipas coordenadoras da RNCCI garantem a admissão
prioritária de utentes provenientes directamente de lares de idosos com
acordos de cooperação com a Segurança Social, até ao máximo de 10 %
da sua capacidade.
2 — Para cumprimento do disposto no número anterior, as ULDM
que venham a ser criadas no âmbito da RNCCI, aguardam a colocação
de utentes nos lugares considerados no número anterior, por um prazo
máximo de 15 dias, após o qual se inicia o processo normal de colocação de utentes.
3 — Nas ULDM actualmente em funcionamento, a admissão prioritária de utentes é feita, no presente ano, através da reserva de um lugar,
acrescendo todos os anos mais um lugar até atingir o máximo de 10 %
do total da sua capacidade, tal como referido no n.º 1.
4 — A referenciação de utentes prevista nos n.os 2 e 3 deve cumprir os
circuitos e procedimentos instituídos no âmbito da RNCCI.
27 de Janeiro de 2011. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro
Jorge. — O Secretário de Estado da Segurança Social, Pedro Manuel
Dias de Jesus Marques.
204316817

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Despacho n.º 3021/2011
1 — Por deliberação do Conselho Directivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 27 de Janeiro de 2011, ao
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008,
de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril, e dada a vacatura do
lugar, é nomeada, em regime de substituição, no cargo de Directora-coordenadora das Unidade Operacionais de Normalização e Licenciamento da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., cargo de
direcção intermédia de 1.º grau, a mestre Ana Sofia Alves Coutinho,
cuja competência técnica, aptidão, 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 27 de Janeiro
de 2011.
3 de Fevereiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo,
Manuel Teixeira.
Síntese curricular
Identificação
Nome — Ana Sofia Alves Coutinho
Data de Nascimento — 16 de Maio de 1973
Naturalidade — Lisboa
Formação Académica
Licenciatura em Arquitectura, em 1996, pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa;
Mestrado em Reabilitação da Arquitectura e Núcleos Urbanos, em
2005, pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa.
Experiência Profissional
Coordenadora da Unidade Funcional de Gestão de Projectos de Instalações desde 1 de Julho de 2007 até à presente data;
Técnica superior principal da antiga Direcção-Geral de Instalações e
Equipamentos da saúde (DGIES), de Julho 2006 até 1 de Julho de 2007;
Membro de equipas de apreciação e acompanhamento de diversos
projectos de hospitais desde 2002;

Coordenação de equipa de vistorias e licenciamento das unidades
privadas de saúde desde 2002 até 2006;
Membro e colaboração em grupos de trabalho para elaboração de
programas funcionais de hospitais;
Presidente do júri de abertura e análise das propostas do Novo Hospital
de Proximidade de Lamego;
Membro do Grupo Técnico da Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório.
Formação profissional
Várias formações e visitas de estudo no âmbito da arquitectura e
construção hospitalares;
Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública
(FORGEP — 2009).
204317408

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 4399/2011
De harmonia com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 52 do
Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro, torna-se pública a lista
dos candidatos admitidos e excluídos do procedimento concursal de
ingresso para preenchimento de 16 postos de trabalho da categoria de
técnico de 2.ª classe da profissão de fisioterapeuta da carreira de técnico
de diagnóstico e terapêutica, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., publicitado pelo Aviso
n.º 16508/2010, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de
19 de Agosto.
Candidatos admitidos:
Aileda Maria Viegas Morais
Amélia Maria Pereira Miguel Machado
Ana Catarina Tiago Guerra
Ana Raquel Araújo Fernandes Rodrigues
Ana Raquel Verríssimo Gabriel
António Arménio Lopes da Fonseca
Cidália Madalena Nunes
Diana Bela Roque Carvalho
Eunice Isabel Rodrigues Gomes
Fátima Maria Lopes Salgueiro
Isabel Maria Alexandre Geraldes
Joana Filipa Valinho dos Santos Marques
Liliana Anta Afonso
Madalena Fernandes Pássaro
Maria do Carmo Martins Rocha
Marisa Felgueiras Borlido
Pedro Luis Cunha Gonçalves
Regina Fernandes Amaro
Sandrine Jorge Ferreira
Sara Filipa Geraldo Jacinto
Teresa Maria Rodrigues Trigo Moutinho
Candidatos excluídos:
Ana Catarina Almeida Ferrão a)
Ana Catarina Fernandes Ataíde Paredes a); b)
Ana Cristina Alferes Nogueira Santos a)
Ana Filipa Guedes dos Santos a)
Ana Filipa Vieira Pereira Pinheiro a)
Ana Isabel Babo Almeida a); c)
Ana Isabel Pinto Sousa a)
Ana Lúcia Gomes Rocha Valente a); b)
Ana Maria Martins Duarte a)
Ana Maria Santos Meireles a)
Ana Patrícia Teixeira Andrade a); c)
Ana Raquel Simões Teixeira a); c)
Ana Sofia Rodrigues Fonseca Pascoal a)
Andreia Sara Silva Rocha a)
António José Roxos Gonçalves a)
Bruna Andreia Esperanço Rodrigues a)
Camila Alexandra Freitas Guedes a)
Carla Isabel Ramos Ventura a)
Carla Jesus Casas Ferreiro a)
Carla Luísa Dias Fernandes a); c)
Carla Patrícia Lemos Novais a)
Carla Patrícia Sousa Ferreira a)
Carla Sofia Deus Rocha a)
Carla Sofia Magalhães Gil a)

