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1.ª vogal efetiva — Anabela Candeias Rodrigues Roque, enfermeira 
da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Cascais.

2.ª vogal efetiva — Susana Isabel Carvalho Ferreira Lavinha, enfer-
meira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Cascais.

1.ª vogal suplente — Ilda Maria Nunes, enfermeira da ARS de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P./ACES Cascais.

2.ª vogal suplente — Fátima Clementina Gaspar Silva, enfermeira da 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Cascais.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pela n.º 1, 
da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.

22 de fevereiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Venade.

209434876 

 Contrato (extrato) n.º 201/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em 01 
de fevereiro 2016 na sequência de procedimento concursal aberto pelo 
Aviso n.º 13007-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 218, de 6 de novembro, retificado pelas declarações de retificação 
n.º 1075-A/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, 
de 3 de dezembro e n.º 1083-A/2015, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 239, de 3 de dezembro, entre a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro de 
Matos Venade na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Liliana 
Marisa Pereira Rumor, foi celebrado um contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 01 de fevereiro de 
2016, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 2 746,24 €, em 
regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente da 
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, e colocada 
no ACES Arco Ribeirinho.

18 de fevereiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.

209433596 

 Declaração de retificação n.º 318/2016
Por ter saído com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 

19/02/2016, o despacho (extrato) n.º 2050/2016, retifica -se que onde se lê 
«[...] ACES Oeste Sul [...]» deve ler -se «[...] ACES Lisboa Central [...]».

23 de fevereiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Venade.

209434187 

 Despacho (extrato) n.º 4047/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que em 13 de agosto 
de 2015, na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 5772 -A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 101, de 
26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro de Matos Venade, 
na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Raquel Landeiro Lopes, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a 17 de agosto de 2015, ficando a trabalhadora 
com a remuneração de 2 746,24€, em regime de 40 horas semanais, 
integrada na categoria de assistente da carreira especial médica, área de 
medicina geral e familiar, e colocada no ACES Lezíria.

26 de janeiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Nuno 
Venade.

209434268 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Contrato (extrato) n.º 202/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em 24 de setem-
bro de 2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 14293/2014, referência L, publicado no Diário da República, 2.ª série 
n.º 246 de 22 de dezembro e retificado pela declaração de retificação 
n.º 140/2015, de 19 de fevereiro, entre o Centro Hospitalar Psiquiátrico 

de Lisboa representado por Isabel Maria Esperança Paixão na qualidade 
de Presidente do Conselho de Administração, e Camila Ramos Nóbrega, 
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com produção de efeitos a 01 de outubro de 2015, ficando 
esta trabalhadora em regime de 40 horas semanais, integrada na categoria 
de assistente de Neurologia da carreira especial médica.

14 de março de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

209434802 

 Contrato (extrato) n.º 203/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em 24 de 
setembro 2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo 
aviso n.º 14293/2014, referência S, publicado no Diário da República, 
2.ª série n.º 246 de 22 de dezembro e retificado pela declaração de 
retificação n.º 140/2015, de 19 de fevereiro, entre o Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa representado por Isabel Maria Esperança Paixão 
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, e Ana Mar-
garida Duarte Monteiro Negreira Batista, foi celebrado um contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com produção 
de efeitos a 01 de outubro de 2015, ficando esta trabalhadora em regime 
de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente de Psiquiatria 
da carreira especial médica.

14 de março de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

209434843 

 Contrato (extrato) n.º 204/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em 24 de se-
tembro 2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 14293/2014, referência S, publicado no Diário da República, 2.ª série 
n.º 246 de 22 de dezembro e retificado pela declaração de retificação 
n.º 140/2015, de 19 de fevereiro, entre o Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Lisboa representado por Isabel Maria Esperança Paixão na qualidade 
de Presidente do Conselho de Administração, e João Carlos Pereira Gama 
Marques, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com produção de efeitos a 01 de outubro de 2015, 
ficando este trabalhador em regime de 40 horas semanais, integrado na 
categoria de assistente de Psiquiatria da carreira especial médica.

14 de março de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

209434779 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 4048/2016
Nos termos do disposto no n.º 13 do artigo 24.º do Decreto -Lei 

n.º 73/90, de 6 de março, de acordo com a redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, e transitoriamente em vigor, por 
força do disposto nos artigos 28.º n.º 2, 32.º n.º 3, e 36.º alínea a) todos 
do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na primeira parte do n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, de 
acordo com a orientação da Administração Central dos Sistemas de Saúde 
veiculada pela Circular Informativa n.º 6/2010, de 6 de junho de 2010, e 
atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto, autorizo que seja concedido ao Dr. Carlos Manuel Cabral da 
Silva Vaz, Assistente Graduado da Carreira Especial Médica (área de 
Medicina Geral e Familiar) em regime de dedicação exclusiva, a redução 
do horário de trabalho semanal para trinta e oito horas semanais, sem 
perda de regalias a partir de 05 de abril de 2016.

26 de fevereiro de 2016. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

209437654 

 Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P.

Despacho (extrato) n.º 4049/2016

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, foi aberto procedimento 
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concursal com vista ao provimento no cargo de direção intermédia de 
1.º grau do Centro de Sangue e da Transplantação do Porto do Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), através do 
Aviso n.º 204/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, 
de 8 de janeiro, bem como na Bolsa de Emprego Público, com o código 
de oferta OE201601/0083.

2 — Cumpridos os formalismos legais e concluídas as operações 
de seleção, o júri propôs, de acordo com o determinado no n.º 6 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, o 
candidato Jorge Manuel Condeço Ribeiro para desempenhar o cargo 
colocado a concurso.

3 — Conforme o disposto nos n.os 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, considerando que o 
candidato é detentor do perfil, competência técnica, aptidão e experiência 
profissional e formação adequada ao cargo a prover, como se evidencia 
pela nota curricular, que se publica em anexo, foi nomeado, por despa-
cho do Presidente do Conselho Diretivo do IPST, I. P., de 29/02/2016, 
em comissão de serviço, pelo período de três anos, o licenciado Jorge 
Manuel Condeço Ribeiro, para o cargo de diretor técnico do Centro de 
Sangue e da Transplantação do Porto.

4 — A presente nomeação produz efeitos à data da publicação no 
Diário da República.

5 — O nomeado fica autorizado a optar pelo vencimento da sua 
categoria de origem, nos termos dos nos. 3 e 5 do artigo 31.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

Nota curricular
Jorge Manuel Condeço Ribeiro nasceu a 23 de setembro de 1959, na 

freguesia da Mina, Concelho de Amadora, Distrito de Lisboa. No ano 
letivo de 1977/78 ingressou no Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar da Universidade do Porto, tendo concluído a licenciatura em Me-
dicina no ano letivo de 1983/84 com a classificação final de 14 valores. 
Realizou o Internato Geral, no Hospital Geral de Santo António, no Porto, 
tendo iniciado o Internato Complementar de Saúde Publica em 27 junho 
de 1988. Em 30 de junho de 1991, concluiu este processo formativo com 
a classificação final de 17,5 valores. Obteve em 11 de julho do mesmo 
ano, o Grau de Especialista em Saúde Pública, por aprovação no exame 
final do respetivo Internato Complementar, tendo obtido a classificação 
de 17,2 valores. Em maio de 1993 foi colocado como Assistente even-
tual no Instituto Português do Sangue — Centro Regional de Sangue 
do Porto. Foi provido como Assistente de Saúde Pública por despacho 
do Diretor do Instituto Português de Sangue de 18 -1 -95, publicado no 
Diário da República, n.º 126 2.ª série, apêndice n.º 34 de 31 -5 -1995 na 
sequência de concurso, onde obteve o 1.º lugar com a classificação de 
18,4 valores. Em 25 de janeiro 2001 foi promovido a Assistente Graduado 
da Carreira Médica de Saúde Pública por despacho da subdiretora do 
Instituto Português do Sangue de 29 de setembro de 2000 na sequência 
de concurso (DR n.º 21, 2.ª série, apêndice n.º 9, Despacho n.º 682/2001 
de 25 de janeiro de 2001).

Tem desenvolvido um conjunto alargado de atividades e assumido 
responsabilidades tanto internas ao Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação IP. como de interface com instituições e organizações 
tanto nacionais como internacionais na área da transfusão sanguínea, 
abrangendo áreas como a Hemovigilância, Tecnologias de Informação 
e Comunicação, Sistemas de Informação e a gestão das organizações.

Atualmente detém as seguintes responsabilidades:
Desde 11/07/2013 — membro do Grupo de Trabalho para a elabora-

ção de proposta de Regulamento de Organização e Funcionamento do 
Instituto Português do Sangue e da Transplantação IP.

Desde 05/09/2012 — membro da Equipa de Articulação Hospitalar 
do Centro Sangue e Transplantação do Porto.

Desde 31/05/2012 — membro da Comissão de Acompanhamento 
Funcional Informático (CAFI) do Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação IP.

Desde 31/05/2011 — responsável do Setor de Informática do Centro 
de Sangue e Transplantação do Porto

Desde 10/03/2011 — responsável do Setor de Hemovigilância e Me-
dicina Transfusional do Centro de Sangue e Transplantação do Porto.

Desde 14/07/2008 — Coordenador da Região Norte do Sistema Por-
tuguês de Hemovigilância

Desde 14/07/2008 — administrador do website do Sistema Português 
de Hemovigilância

Desde 14/07/2008 até ao presente membro do Grupo Coordenador 
do Sistema Português de Hemovigilância

Desde 02/12/2006 — Coordenador do Núcleo de Higiene Segurança 
e Saúde no Trabalho do Centro Sangue e Transplantação do Porto

Desde 02/02/2000 — One contact person da International Haemo-
vigilance Network (anterior European Haemovigilance Network) em 
Portugal.

Das responsabilidades anteriormente referidas e já concluídas 
realçam -se:

Assessoria como perito na área da Medicina Transfusional/Hemovi-
gilância com missões em Angola e Cabo Verde:

Angola (23/11/2015 a 27/11/2015; 12/01/2015 a 16/01/2015; 
30/06/2014 a 05/07/2014; 04/05/2013 a 17/05/2013 enquadradas na 
cooperação existente entre os Ministérios da Saúde da República de 
Angola e da República Portuguesa, Ministério da Saúde de Portugal/Ins-
tituto Português do Sangue e da Transplantação, IP. para a dinamização e 
promoção do desenvolvimento técnico e científico dos recursos humanos 
do Instituto Nacional de Sangue de Angola

Cabo Verde (02/03/2015 a 05/03/2015) enquadrada na cooperação 
existente entre o Governo de Cabo Verde e da República Portuguesa, 
Direção Geral de Saúde Portuguesa/Instituto Português do Sangue e 
da Transplantação, I. P. (IPST) para a dinamização e promoção do de-
senvolvimento técnico e científico da Medicina Transfusional Cabo 
Verdiana

Entre 12/10/2015 a 13/10/2015 — Representante de Portugal/Instituto 
Português do Sangue e Transplantação, IP. no projeto VISTART (Vigi-
lance and Inspection for the Safety of Transfusion, Assisted Reproduction 
and Transplantation) em que Portugal é participante e leader no Work 
Package 4 — Vigilance reporting for blood, tissues and cells.

Entre 07/12/2013 a 09/12/2013 — Perito convidado pela Organização 
Mundial de Saúde na reunião “WHO Global Consulation on Vigilance 
and Surveillance of Medical Products of Human Origin” que teve lugar 
em Brasília, Brasil, promovida pela OMS, Agência Nacional de Segu-
rança Sanitária (ANVISA), Organização Pan -Americana de Saúde e 
pelo Centro Nazionale Trapianti de Itália.

Entre 21/09/2011 a 31/12/2012 — Responsável Nacional do Instituto 
Português do Sangue, IP. para a área técnica de Informática

Entre 10/03/2011 a 31/05/2012 — Membro da Comissão Nacional 
de Medicina Transfusional/Hemovigilância do Instituto Português do 
Sangue, IP.

Entre 10/03/2011 a 31/05/2012 — Coordenador da Comissão Nacional 
de Informática do Instituto Português do Sangue, IP.

Em 01/03/2007 — nomeado membro da Equipa de Gestão de Conteú-
dos do Website do Instituto Português do Sangue e da Transplantação IP.

Entre 01/02/2005 a 11/02/2006 — Presidente do 8.º Seminário Eu-
ropeu de Hemovigilância, organizado por Portugal no Porto, no âmbito 
dos Seminários Europeus promovidos pela European Hemovigilance 
Network.

Entre 02/01/2004 e 28/02/2005 — Gestor da mudança do então Centro 
Regional de Sangue do Porto (atual Centro de Sangue e Transplantação 
do Porto) das instalações do Hospital Magalhães de Lemos para o novo 
edifício na Rua do Bolama.

Entre 02/01/2004 e 31/12/2010 — Revisor editorial da Revista de 
Medicina Transfusional — ABO do Instituto Português do Sangue, IP.

Entre 02/02/2000 e 02/02/2006 — Vice -presidente da European 
Haemovigilance Network

Entre 02/11/1998 e 02/12/2008 — Coordenador do Grupo Coordena-
dor Nacional de Hemovigilância do Instituto Português do Sangue, IP.

Entre 15/07/1998 e 03/12/1998 — Colaborador da Agência de Acom-
panhamento dos Serviços de Saúde na Administração Regional de Saúde 
do Norte.

Em 26/12/1997 — nomeado perito Nacional em Matéria de sangue 
pela Secretaria Geral do Ministério da Saúde para assegurar a partici-
pação Portuguesa na reunião sobre temas relacionados com a hemovi-
gilância na reunião de março de 1998 na Comissão das Comunidades 
Europeias.

Em 12/07/1996 — nomeado Membro do Serviço de Relações Inter-
nacionais/Gabinete do Diretor do Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação IP.

Entre 28/07/1995 e 12/07/1996 — Responsável do Serviço de Rela-
ções Internacionais do Instituto Português de Sangue, IP.

Em 26/06/1997 — nomeado membro do Grupo de Consulta Perma-
nente para Análise e Seleção de Dados Estatísticos do Instituto Português 
do Sangue IP.

Em 29/01/1997 — nomeado membro do Grupo de Trabalho para 
estudar, definir e propor o modelo do Cartão Nacional de Dador de 
Sangue.

Em 31/01/1994 — nomeado responsável pela reestruturação e coor-
denação do Sistema de Informação do Centro Regional de Sangue do 
Porto.

Em 12/01/1994 — nomeado membro do Grupo de Trabalho Res-
ponsável pela Conceção e Implementação do Sistema de Informação 
de Dadores

Para além da Carreira Médica, tem desenvolvido uma carreira acadé-
mica sendo atualmente Professor equiparado a adjunto da Escola Supe-
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rior de Tecnologias da Saúde do Porto do Instituto Politécnico do Porto. 
Depois da obtenção do Mestrado em Saúde Pública na Universidade do 
Porto (Faculdade de Medicina do Porto/Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar) em 2001, obteve em 2013 por provas públicas o título 
de Especialista na área de Gestão das Organizações na Escola Superior 
de Tecnologias da Saúde do Instituto Politécnico do Porto. Iniciou em 
2012 o processo de doutoramento com a tese com o título “Desarrollo 
de un modelo para soporte a decisiones en tiempo real para sistemas de 
notificación en Hemovigilancia “no Programa Oficial de Doutoramento 
en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables do Departamento de 
Informática Escuela Superior de Ingeniería Informática. Universidade 
de Vigo; Galiza; Espanha.

Na Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto do Instituto 
Politécnico do Porto tem desenvolvido um leque alargado de tarefas, 
desde a regência de unidades curriculares, a ministração de vários cursos 
e mestrados e ainda participação em Comissões Científicas e de Orga-
nização de Jornadas e eventos de diversa índole no âmbito académico.

Destas atividades destacam -se:

Regente e docente das Unidades Curriculares de:

Administração em Saúde — 3.º ano do curso de Análises Clínicas e 
Saúde Pública),

Ciências de Apoio à Investigação em Saúde — 2.º ano do curso de 
Análises Clínicas e Saúde Pública,

Ciências de Apoio à Investigação em Saúde — 1.º ano do Curso de 
Ciências Biomédicas Laboratoriais,

Epidemiologia em Saúde Pública (2.º ano do curso de Farmácia).

Docente nas Unidades Curriculares de:

Projeto de Investigação — (4.º ano do curso de Análises Clínicas e 
Saúde Pública),

Patologia Clínica Aplicada — 3.º ano do curso de Análises Clínicas 
e Saúde Pública)

Sistemas e Políticas de Saúde — mestrado de Gestão das Organi-
zações, mestrado conjunto entre o Instituto Politécnico do Porto e o 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Para lá das atividades e responsabilidades descritas anteriormente e 
integrando as mesmas, participou em múltiplas ações de formação, tanto 
internas como externas, eventos científicos de diversa ordem (jornadas, 
seminários, congressos) como palestrante, moderador, autor ou coautor, 
tanto a nível nacional como internacional.

Colabora ainda na formação pré -graduada (com o Curso de Me-
dicina da Universidade do Minho) e pós -graduada (Universidade do 
Porto, Institutos Politécnicos do Porto, Aveiro e Viana do Castelo) 
com a orientação de teses e participação em júris de exame de diversos 
estudantes.

10 de março de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

209436982 

 Despacho (extrato) n.º 4050/2016

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e nos. 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, foi aberto procedimento 
concursal com vista ao provimento no cargo de direção intermédia de 
1.º grau do Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra do Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), através do 
Aviso n.º 203/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, 
de 8 de janeiro, bem como na Bolsa de Emprego Público, com o código 
de oferta OE201601/0082.

2 — Cumpridos os formalismos legais e concluídas as operações 
de seleção, o júri propôs, de acordo com o determinado no n.º 6 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a 
candidata Maria Isabel da Conceição Pires para desempenhar o cargo 
colocado a concurso.

3 — Conforme o disposto nos n.os 9, 10 e 11 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, considerando 
que a candidata é detentora do perfil, competência técnica, aptidão 
e experiência profissional e formação adequada ao cargo a prover, 
como se evidencia pela nota curricular, que se publica em anexo, 
foi nomeada, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do 
IPST, I. P., de 29/02/2016, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, a licenciada Maria Isabel da Conceição Pires, para o 
cargo de diretor técnico do Centro de Sangue e da Transplantação 
de Coimbra.

4 — A presente nomeação produz efeitos à data da publicação no 
Diário da República.

5 — A nomeada fica autorizada a optar pelo vencimento da sua cate-
goria de origem, nos termos dos nos. 3 e 5 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual.

Nota curricular
Maria Isabel da Conceição Pires nasceu a 22 de setembro de 1956. 

Licenciou -se em Medicina em 1982, com catorze valores pela Faculdade 
de Medicina de Coimbra.

Carreira Hospitalar
Internato Geral no Hospital Distrital da Guarda de 1 de janeiro de 

1983 a 30 de junho de 1984.
Médica eventual no serviço de Obstetrícia e no Centro de Saúde da 

Guarda de julho de 1984 a dezembro de 1985.
Clínica Geral de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1986, no Centro 

de Saúde de Pinhel, Distrito da Guarda.
Exame de admissão para o Internato do Complementar em outubro 

de 1986, com 64 % de respostas corretas, tendo escolhido uma vaga de 
Imuno -hemoterapia.

Internato da Especialidade de Imuno -hemoterapia, no Serviço de 
Hematologia do Centro Hospitalar de Coimbra, com início a 5 de janeiro 
de 1987, e conclusão a 30 de janeiro de 1992, com a classificação de 
17,5 valores.

Assistente Eventual de Imuno -hemoterapia no Serviço de Hemato-
logia do Centro Hospitalar de Coimbra, desde 1 de fevereiro de 1992, 
integrando o Quadro de Pessoal do referido Hospital, por concurso de 
provimento para lugar de Assistente Hospitalar, efetuado a 10 de maio 
de 1993, com a classificação de 17 valores.

Por concurso institucional de provimento para Assistente Hospitalar de 
Imuno -hemoterapia, integra o quadro do Instituto Português do Sangue 
a 1 de maio de 1997, passando a exercer funções no Centro Regional 
de Sangue de Coimbra

Planificação e implementação do Laboratório de Controlo de Quali-
dade do Produto, no Centro Regional de Sangue de Coimbra, do qual 
foi Responsável de julho de 1997 a janeiro de 2003.

A 28 de maio de 1999, obteve o Grau de Consultor da Carreira Médica 
Hospitalar, na área profissional de Imuno -hemoterapia.

Gestora da Qualidade do Centro Regional de Sangue de Coimbra, de 
janeiro de 2003 a setembro de 2011, com obtenção de: certificado de 
conformidade segundo a NP EN ISO 9001:2000 em junho de 2005, certi-
ficado de conformidade em julho de 2009 para a NP EN ISO 9001:2008 e 
certificado de licenciamento pela Autoridade para os Serviços de Sangue 
e da Transplantação, em setembro de 2009.

Responsável da formação no Centro Regional de Sangue de Coimbra, 
de fevereiro de 2004 a outubro de 2011, com coordenação das atividades 
formativas dos recursos humanos internos e externos.

Atribuição de Louvor em 26 de março de 2008, pelo Conselho Di-
retivo do Instituto Português do Sangue, I. P., “porque no desempenho 
das suas funções revelou extraordinária capacidade de trabalho, o que 
aliado à perseverança e vontade de servir, conseguiu enorme prestígio 
para a instituição “.

Desde maio de 2012, tem exercido funções como Notificadora Re-
gional e Nacional do Sistema Português de Hemovigilância, e como 
membro do Grupo Coordenador do mesmo.

Coordenadora na Região Centro das atividades relacionadas com 
a Articulação Hospitalar desde janeiro de 2013, tendo a seu cargo a 
execução das visitas técnicas aos Serviços de Medicina Transfusional 
e Pontos Transfusionais, com a elaboração dos respetivos relatórios e 
acompanhamento destes mesmos Serviços.

Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, I. P., de 13 de julho de 2015 (n.º 015/
CD/2015), foi nomeada em regime de substituição e em comissão 
de serviço, para exercer o cargo de direção técnica intermédia de 1.º 
grau, como diretora técnica do Centro de Sangue e da Transplantação 
de Coimbra, com efeitos a 13 de julho de 2015, com publicação da 
deliberação n.º 1514/2015, no Diário da República, 2.ª série -n.º 148 -31 
de julho de 2015.

Decorrente do aviso n.º 203/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série -n.º 5 -8 de janeiro de 2016, concorreu a 24 de fevereiro de 2016, 
ao procedimento concursal n.º OE201601/0082 (BEP), para o cargo de 
diretor técnico do Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra, 
do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., cargo de 
direção intermédia de 1.º grau.

Outras atividades:
Inscrita no Colégio da Especialidade de Imuno -hemoterapia da Ordem 

dos Médicos desde 30 de dezembro de 1993.


