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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Deliberação n.º 987/2022

Sumário: Designação dos membros do conselho de coordenação dos estágios de técnicos supe-
riores de saúde do ramo de Psicologia.

Na sequência do procedimento concursal para admissão a estágio com vista à atribuição do 
grau de especialista, no ramo de Psicologia, no âmbito dos cuidados de saúde primários, aberto 
pelo Aviso n.º 12314 -A/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 27 de agosto, 
conjugado com o disposto no artigo 22.º da Portaria n.º 796/94, de 7 de setembro, e da Deliberação 
n.º 835/2021 de 9 de agosto, encontrando -se subdelegado no Conselho Diretivo desta ACSS, I. P., 
na esfera de intervenção em conselhos consultivos, a designação dos elementos do conselho de 
coordenação dos estágios dos técnicos superiores de saúde, torna -se público que, por deliberação 
do Conselho Diretivo desta ACSS, I. P., foram designados, pelo período de quatro anos, renovável, 
os membros do Conselho de Coordenação dos Estágios de Técnicos Superiores de Saúde do ramo 
de Psicologia, o qual será composto pelos seguintes elementos:

Dr.ª Marta João Mesquita Pereira Domingues Nunes, Diretora do Departamento de Planeamento 
e Gestão de Recursos Humanos na Saúde da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
na qualidade de Presidente;

Dr.ª Isabel Onofre Matos e, assistente principal da carreira dos técnicos superiores de saúde, 
do ACES Loures -Odivelas, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.;

Dr.ª Rita Correia, assistente principal da carreira dos técnicos superiores de saúde, do ACES 
de Cascais, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., atualmente em 
mobilidade, no ACES Lisboa Norte.

6 de agosto de 2022. — O Vogal do Conselho Diretivo, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves.
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