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Atividades principais — Conciliação, gestão e controlo das contas 
bancárias, tratamento de diversas operações contabilísticas, acompa-
nhamento e intervenção direta no desenvolvimento e implementação 
de software no âmbito do POCP, análise e controlo de contas; apoio 
técnico no encerramento e prestação de contas.

Formação Recente:
A importância do Anexo no SNC (OTOC); FORGEP — Formação 

em Gestão Pública (INA); Código dos Contratos Públicos (OTOC); 
lei de Bases da Segurança Social, Alterações ao CIVA e a Tributação 
de Operações Imobiliárias e Regime de Renúncia à Isenção (CTOC); 
Auditoria Contabilística e Financeira (INA); O Plano Oficial de Contabi-
lidade Pública e a Prestação de Contas (INA); Inglês Nível 6 Cambridge 
School); ABC — Activity Based Costing e ABB — Activity Based 
Budgeting (Arthur Anderson).
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 15342/2012
No dia 14 de outubro, o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças 

e os Sindicatos Médicos — Federação Nacional do Médicos e Sindi-
cato Independente do Médicos — assinaram um acordo visando uma 
profunda reestruturação da organização do trabalho médico no Serviço 
Nacional de Saúde, contribuindo, em simultâneo, para a valorização das 
carreiras médicas e para uma melhor eficiência do Serviço Nacional de 
Saúde e, a prazo, para a sua sustentabilidade.

O acordo prevê que, durante o biénio 2013 -2014, exista uma Comissão 
Tripartida, constituída por representantes do Ministério da Saúde, do 
Ministério das Finanças e dos Sindicatos Médicos.

Assim, determino:
1 — A Comissão tem por missão efetuar a monitorização da execução 

das matérias acordadas, clarificar, sem prejuízo da competência das Co-
missões Paritários dos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados, todas 
as questões que estejam no âmbito do mesmo e propor superiormente 
o que for tido por conveniente com vista a manter a concertação social 
sobre as matérias constantes do acordo.

2 — A Comissão é constituída pelos seguintes elementos:
2.1 — Ministério da Saúde:
a) Dr. Carlos José das Neves Martins, Gabinete do Ministro da Saúde;
b) Dr. Rui dos Santos Ivo, Administração Central do Sistema de Saúde, 

substituído nas suas faltas e impedimentos pela Dr.ª Sandra Maria Pereira 
Rebelo do Carmo Parreira de Figueiredo Neto;

c) Dr. Fernando José Montenegro Sollari Allegro, em representação 
das Entidades Públicas Empresariais, substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

2.2 — Ministério das Finanças:
a) Dr.ª Judite da Silva Ribeiro Forte, Direção -Geral da Administração 

e do Emprego Público, substituída nas suas faltas e impedimentos pela 
Dr.ª Marta João Mesquita Pereira Domingues Nunes;

2.3 — Sindicatos médicos:
a) Dr. Jorge Paulo de Seabra Roque da Cunha, Sindicato Independente 

dos Médicos;
b) Dr. João Manoel da Silva Moura Reis, Sindicato Independente 

dos Médicos;
c) Dr.ª Maria Merlinde da Fonseca Magalhães Madureira, Federação 

Nacional dos Médicos;
d) Dr. Mário Jorge dos Santos Neves, Federação Nacional dos Mé-

dicos.

3 — A Comissão é presidida pelo Dr. Carlos José das Neves Martins, 
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Dr. Rui dos Santos Ivo.

4 — A Comissão reúne ordinariamente de três em três meses, sem 
prejuízo de reunir extraordinariamente a pedido de uma das partes ou 
por iniciativa do seu presidente.

5 — A Administração Central do Sistema de Saúde garante o apoio 
logístico à Comissão.

6 — A Comissão inicia as suas funções em 22 de novembro de 2012.
23 de novembro de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de 

Ribeiro Moita de Macedo.
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 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 16120/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 11801, de 30 de maio de 2011, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 15 de outubro de 2012, com o trabalhador Filomena Margarete 
da Conceição Mendes Robalo, para o preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional do mapa de pes-
soal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./
ACES de Lisboa Norte, com a remuneração correspondente entre a 2 e 
3.ª posição remuneratória, nível entre 2 e 3 da tabela única remunera-
tória da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 549,25€,

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Dulce Maria Esteves Romão, Assistente Técnica
Vogais efetivos: Carla Isabel dos Santos Almeida, Assistente Técnica, 

que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria 
Júlia Barros Gonçalves Martins, Assistente Operacional;

Vogais suplentes: Lídia Assunção Esteves Galhano, Coordenadora 
Técnica; e Maria João Almeida Pereira Emídio, Assistente Técnica.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

15 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís 
Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
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 Aviso (extrato) n.º 16121/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, com retificação 
n.º 897 publicada no Diário da República 2.ª série, n.º 100/2011, de 24 
de maio, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 8 de outubro de 2012, 
com a enfermeira Sónia Cristina Carvalho Campaniço Carreira, para 
exercício de funções correspondentes à categoria/carreira de Enfermeiro, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P./ACES da Grande Lisboa III — Lisboa Central, 
com a remuneração de 1.145,33€ (mil cento e quarenta e cinco euros 
e trinta e três cêntimos) que se situa em posição inferior à 15.ª posição 
remuneratória da respetiva categoria.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Helena dos Santos Martins (Enfermeira -Chefe, 
Coordenadora de Enfermagem do ACES Grande Lisboa III — Lisboa 
Central);

Vogais efetivos: Ana Luísa Chambel Costa da Graça Miguéns 
(Enfermeira -Chefe, da UCSP Alameda do ACES Grande Lisboa III — 
Lisboa Central), que substituirá o presidente nas suas faltas ou impe-
dimentos e Pedro Manuel Sousa Nunes Branco (Enfermeiro -chefe, 
Responsável pela UCC de São Mamede/Santa Isabel).

Vogais suplentes: Ana Cristina de Jesus Faia Terruta (Enfermeira da 
UCSP Alameda do ACES Grande Lisboa III — Lisboa Central) e Olga 
Maria Dinis Moreira Adaixo (Enfermeira da UCSP Lapa do ACES 
Grande Lisboa III — Lisboa Central).

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

24 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
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 Aviso (extrato) n.º 16122/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, com retificação 
n.º 897, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de 




