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SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
Despacho n.º 478/2015
Considerando que, pelo Despacho n.º 9/2011, do
Secretário Regional dos Assuntos Sociais, publicado no
JORAM, II Série, n.º 216, de 21 de novembro, foi
concedido à Dra. Ana Célia de Freitas Bettencourt de Sousa
Ramos a equiparação a bolseiro para a frequência do Curso
de Doutoramento em Medicina, com o projeto de
doutoramento “Polimorfismos Genéticos e Risco de
Hipertensão, suas interações nas lesões dos órgãos alvo
numa população da Ilha da Madeira”.
Considerando que, a equiparação a bolseiro foi efetuada
sob a modalidade de dispensa temporária parcial do
exercício de funções, durante o curso de doutoramento,
com início a 19 de julho de 2011 e fim previsto para 30 de
julho de 2015.
Considerando que, a Dra. Ana Célia de Freitas
Bettencourt de Sousa Ramos veio solicitar a prorrogação da
equiparação a bolseiro por mais 4 anos.
Considerando que, de acordo com o seu pedido, para
melhor fundamentação da sua tese, torna-se necessário
aumentar o número de utentes - 1000 doentes e 1000
controlos - efetuando a todos eles o mesmo número de
consultas médicas e respetivos exames.
Considerando que, a Diretora de Serviço dos Cuidados
Continuados deu parecer favorável ao pedido, e que o

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.
nada tem a opor ao solicitado.
Nestes termos e ao abrigo do n.º 4 do Despacho
n.º 9/2011, do Secretário Regional dos Assuntos Sociais,
publicado no JORAM, II Série, n.º 216, de 21 de novembro,
determino o seguinte:
1-

Autorizar a prorrogação do regime de equiparação a bolseiro, concedido ao abrigo do
Despacho n.º 9/2011, do Secretário Regional dos
Assuntos Sociais, publicado no JORAM, II
Série, n.º 216, de 21 de novembro, à Dra. Ana
Célia de Freitas Bettencourt de Sousa Ramos
para a frequência do Curso de Doutoramento em
Medicina, com o projeto de doutoramento
“Polimorfismos Genéticos e Risco de Hipertensão, suas interações nas lesões dos órgãos
alvo numa população da Ilha da Madeira” pelo
período de 4 (quatro) anos.

2-

O presente despacho produz efeitos reportados a
31 de julho de 2015.

Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 4 dias do
mês de dezembro de 2015.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, João Augusto
Quinto de Faria Nunes
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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