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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 3517/2015
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal para o
cargo de presidente do conselho diretivo da Administração Regional de
Saúde do Alentejo, I. P., publicado pelo Aviso (extrato) n.º 13466/2014,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 02 de dezembro, em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública, previstas nos artigos 18.º e 19.º
do Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e órgãos da administração
central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
aplicáveis por força do n.º 4 do artigo 19.º da Lei-Quadro dos Institutos
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente
alterada pelo Decreto-Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pelas Leis
n.os 24/2012, de 9 de julho e 66-B/2012, de 31 de dezembro;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da
citada Lei n.º 2/2004, o júri do mencionado procedimento concursal
apresentou proposta indicando três candidatos, entre os quais o licenciado
José Alberto Noronha Marques Robalo.
Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 19.º,
dos artigos 20.º e 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente
alterada pelo Decreto-Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pelas Leis
n.os 24/2012, de 9 de julho e 66-B/2012, de 31 de dezembro, determino
o seguinte:
1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de
cinco anos, renovável por igual período, o licenciado José Alberto Noronha Marques Robalo, para exercer o cargo de presidente do conselho
diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., cujo
currículo académico e profissional consta da nota curricular publicada
em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.
2 — Ao abrigo do disposto n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, autorizo o designado José Alberto Noronha Marques Robalo
a optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função, cargo ou
categoria de origem.
3 — Autorizo o designado, José Alberto Noronha Marques Robalo a
exercer, em acumulação, a atividade de docência em estabelecimentos
do ensino superior, cumpridos os requisitos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 21.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
4 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
16 de março de 2015. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
Súmula curricular
José Alberto Noronha Marques Robalo
Educação e formação
É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (1981);
Mestre em Sociologia, especialização em Recursos Humanos e Desenvolvimento Sustentável, pela Universidade de Évora (2003);
Possui uma pós-graduação em Política, Gestão e Administração da
Saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova
de Lisboa (2012).
Experiência profissional
É Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Alentejo (desde outubro de 2011);
É professor-adjunto Convidado da Universidade de Évora;
É perito da Direção-Geral da Saúde;
Foi Subdiretor-Geral da Saúde (de abril de 2005 até outubro de 2011);
Foi coordenador da sub-região de Saúde de Évora (desde outubro
de 2000 até julho de 2002);
Foi Diretor do Centro de Saúde de Estremoz (de 1997 a 2000);
Foi Diretor do Centro de Saúde de Viana do Alentejo (de 1994
a 2000);
Foi Médico de Família (1985 a 2005);
Foi Orientador de Formação de Medicina Geral e Familiar.

Experiência profissional relevante
Desenvolveu, enquanto Subdiretor-Geral da Saúde, atividade nas
seguintes áreas:
— Health Security Committee — Comissão Europeia — Representante de Portugal;
— High Level Committee on Public Health — Comissão Europeia —
Representante de Portugal;
— Council of Europe — Comité de Saúde Pública — Representante
de Portugal;
— Expert Group on Social Determinants and Health Inequalities —
Comissão Europeia — Representante de Portugal;
— Expert Group on Rare Diseases — Comissão Europeia — Representante de Portugal;
— EU CBRN Action Plan — Comissão Europeia — Representante
de Portugal;
— Autoridade Nacional para a Proibição das Armas Químicas — Representante do Ministério da Saúde;
— Autoridade Nacional de Proteção Civil — “ponto focal” do Ministério da Saúde;
— Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência — Representante do Ministério da Saúde.
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Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 3711/2015
Para os devidos efeitos, torna-se público que o procedimento concursal comum de seleção conducente ao recrutamento de assistentes da
área hospitalar de Medicina Física e de Reabilitação da carreira médica
hospitalar para ocupação de três postos de trabalho, Centro Hospitalar da
Cova da Beira, EPE, dois postos e Unidade Local de Saúde da Guarda,
EPE, um posto, aberto por aviso 192/2015, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2015, ficou deserto por
inexistência de candidaturas.
16 de março de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS do
Centro, I. P., Luís Manuel Militão Mendes Cabral.
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Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 3712/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para recrutamento
de pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade de
medicina interna, para preenchimento de catorze postos de trabalho na
categoria de assistente, visando o exercício de funções em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, e conforme aviso
n.º 12496/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de
11 de novembro de 2014, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada em 04/03/2015, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da
ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
1 — Armindo Miguel de Jesus e Sousa de Araújo Ribeiro — 16,5 valores
2 — Ana Bela Gomes Mateus — 15,15 valores
3 — Ana Isabel Bento Ferreira Leite — a)
4 — Maria Alexandra Azevedo da Silva — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
11 de março de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
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Despacho (extrato) n.º 3518/2015
Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da ARSA, I. P.,
proferido em 12/02/2015, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, da mobilidade interna na categoria, do assistente de medicina

