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estragos causados pelas cheias da bacia hidrográfica do Tejo, de Fevereiro de 1979;
20-10-1978 — Designado pelo Director-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola, para exercer interinamente, as funções de responsável
do Núcleo de Parque de Máquinas da Direcção-Geral de Hidráulica e
Engenharia Agrícola.
205073049

ANEXO I
Quadro de monitorização ARS/Cuidados
de saúde primários

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 11374/2011
O Programa do XIX Governo Constitucional tem como um dos seus
princípios e objectivos a melhoria da informação e conhecimento do
sistema de saúde português, constituindo uma das prioridades de intervenção governativa na área da saúde, a disponibilização de informação
pública mensal sobre o desempenho das instituições (hospitais, unidades
locais de saúde, administrações regionais de saúde e respectivos agrupamentos de centros de saúde e outros serviços).
No âmbito das suas atribuições compete à Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P (ACSS), acompanhar, avaliar e controlar o
desempenho económico-financeiro dos serviços e estabelecimentos do
Serviço Nacional de Saúde.
Desde 2009, e de acordo com o disposto no despacho n.º 32042/2008,
de 3 de Dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242,
de 16 de Dezembro de 2008, a ACSS já publicita dados relativos à execução económico-financeira consolidada do SNS e à situação económico-financeira das instituições que integram o SNS, procedendo, no âmbito
do processo de contratualização, conjuntamente com as administrações
regionais de saúde ao acompanhamento mensal da actividade e desempenho das instituições hospitalares, unidades locais de saúde e agrupamentos de centros de saúde.
Importa, no entanto, disponibilizar informação mais ampla relativa à
produção e económico-financeira reportada com obrigatoriedade mensal,
que permita um maior conhecimento do desempenho do Serviço Nacional de Saúde, por parte dos cidadãos e das comunidades, reforçando
os mecanismos de transparência e de responsabilização, da gestão, da
prestação assistência e do consumo de cuidados de saúde, preventivos
e curativos, que com maior acuidade se impõem no actual contexto
económico-financeiro, em que são exigidas medidas de racionalização
da despesa, iniciativas de contenção de custos e de melhoria de eficiência
da organização, dos prestadores e dos recursos utilizados na prestação
de cuidados de saúde.
Assim, determino:
1 — A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P (ACSS),
divulga mensalmente, no seu sítio da Internet, até ao dia 8 do mês n+2,
os principais dados de actividade, desempenho assistencial e económico-financeiro das entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)e outros
serviços autónomos, de acordo com os modelos de quadro anexos I e II
ao presente despacho.
2 — Os dados a divulgar têm origem no reporte económico-financeiro,
estatístico e de acompanhamento dos contratos programas, mensalmente enviado à ACSS pelas entidades e serviços referidos no número
anterior.
3 — As entidades abrangidas pelo presente despacho devem assegurar o fornecimento atempado à ACSS da informação necessária ao
cumprimento do disposto no mesmo, devendo igualmente publicitá-la
nos respectivos sítios da Internet.
4 — A ACSS deverá, semestralmente, avaliar da necessidade de revisão dos indicadores relativos aos dados divulgados, devendo sempre
que necessário, mediante prévia e superior aprovação, emitir, através
de circulares normativas, orientações sobre este assunto às entidades
envolvidas.
5 — Na primeira publicitação são divulgados, em termos assistenciais, os dados relativos à capacidade instalada disponibilizados pelas
Entidades do SNS, os quais devem ser completados aquando da primeira
revisão dos indicadores e por iniciativa prévia da ACSS, I. P.
6 — A informação relativa à actividade assistencial dos hospitais do
SNS em regime de parceria público ou privada é igualmente publicitada
nos termos previstos no n.º 1 do presente despacho, no prazo máximo
de 60 dias.
7 — O presente despacho produz efeitos no 1.º dia do mês seguinte
ao da sua publicação.
29 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.

ANEXO II
Quadro de monitorização hospitalar
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Cristina Isabel Pereira Ribeiro (a).
Daniel Filipe Pinheiro Sampaio (a).
Joana Rebelo da Silva Paias (a).
João Luís Silva Guerreiro (a).
João Miguel dos Santos Ferreira (a).
José Miguel Ribeiro Félix (a).
Liliana Carina Freitas da Silva (d).
Liliana de Jesus Amador Ribeiro (a).
Marco Paulo Ramos Dias (a).
Maria Helena Bárbara Grilo (c).
Maria Teresa Leal Careto Pinto de Faria (c).
Nuno Manuel Gonçalves Simão (c).
Orlando Manuel Arsénio Ribeiro (a).
Pedro Miguel Lopes Pereira Soares (d).
Pedro Ricardo Pardal Alves (a).
Rita Isabel Santos Ferreira (a).
Vítor Manuel Ferreira de Albuquerque (c).

(a) Faltou ao método de selecção Prova de Conhecimentos.
(b) Faltou ao método de selecção Avaliação Psicológica ou Entrevista
de Avaliação de Competências.
(c) Teve uma nota inferior a 9,5 valores no método de selecção Prova
de Conhecimentos.
(d) Teve uma nota inferior a 9,5 valores no método de selecção
Avaliação Psicológica ou Entrevista de Avaliação de Competências.
(e) Teve uma nota inferior a 9,5 valores no método de selecção Entrevista.

205080403

27 de Junho de 2011. — O Coordenador da Unidade Funcional da
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
204869092
Aviso n.º 17425/2011

Secretaria-Geral
Despacho n.º 11375/2011
Na sequência do procedimento concursal comum, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 25, de 4 de Fevereiro de 2011, sob o Aviso
n.º 3787/2011, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de Setembro e dos n.os 1 e 3 do artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 21.º,
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, foi autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com Maria Helena da Cruz Cardoso Relvas, para a ocupação de um
posto de trabalho da categoria/carreira de assistente técnico, constante
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, ficando
a trabalhadora posicionada entre a 1.ª e 2.ª posição remuneratória/nível
remuneratório entre o 5 e o 7, da respectiva carreira, constantes do
anexo II ao Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho.
7 de Julho de 2011. — A Secretária-Geral-Adjunta, em substituição
do Secretário-Geral, Sandra Cavaca.
204889497

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 17424/2011
Por despacho de 21 de Junho de 2011 do Ex.mo Senhor Presidente do
Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS), foi homologada a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho
para a carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da
ACSS, I. P., na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, publicitado através do aviso n.º 22 911/2010, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 218, de 10 de Novembro — Ref. 2010/C12:
Lista de Ordenação Final dos Candidatos:
Candidatos Admitidos:
1.º Classificado: António Miguel da Silva Alves — 14,44 (catorze
valores e quarenta e quatro centésimas).
2.º Classificado: João da Costa Marreiros — 13,12 (treze valores e
doze centésimas).
3.º Classificado: Paulo José de Sousa Vieira Repolho — 12,24 (doze
valores e vinte e quatro centésimas).
Candidatos Excluídos:
Altino Manuel Moreira da Silva (a).
Clara Margarida Azenhas Neves (c).

Por despacho de 21 de Junho de 2011 do Ex.mo Senhor Presidente do
Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS), foi homologada a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho
para a carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da
ACSS, I. P., na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, publicitado através do Aviso n.º 25443/2010,
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 236, de 7 de Dezembro de 2010 — referência n.º 2010/C18:
Lista de Ordenação Final dos Candidatos:
Candidatos Admitidos:
1.º e único classificado: António Miguel da Silva Alves — 14,32
(catorze valores e trinta e duas centésimas).
Candidatos Excluídos:
Ângela Maria Pereira Machado (c).
Gustavo Paraíso do Nascimento Antunes Ferreira (a).
Liliana Carina Freitas da Silva (d).
Luís Miguel Costa Vieira (a).
Paulo Miguel Cabeçadas Ataíde Ferreira Coutinho (c).
(a) Faltou ao método de selecção Prova de Conhecimentos.
(b) Faltou ao método de selecção Avaliação Psicológica ou Entrevista
de Avaliação de Competências.
(c) Teve uma nota inferior a 9,5 valores no método de selecção Prova
de Conhecimentos.
(d) Teve uma nota inferior a 9,5 valores no método de selecção
Avaliação Psicológica ou Entrevista de Avaliação de Competências.
(e) Teve uma nota inferior a 9,5 valores no método de selecção Entrevista.
27 de Junho de 2011. — O Coordenador da Unidade Funcional da
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
204869165

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 17426/2011
De harmonia com o disposto no artigo 100.º e seguintes do Código
do Procedimento Administrativo, torna-se público o projecto de lista de
classificação final do procedimento concursal de ingresso, para o preenchimento de 10 postos de trabalho da categoria de enfermeiro da carreira
de enfermagem, na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-

