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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

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

Deliberação n.º 1082/2021

Sumário: Nomeação, em regime de substituição e em comissão de serviço, para exercer o cargo 
de direção intermédia de 1.º grau como diretor do Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos e Formação.

Por deliberação do Conselho Diretivo de 23 de setembro de 2021:

Nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual, no artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e dos artigos 2.º e 4.º do anexo 
à Portaria n.º 165/2012, de 22 de maio, determina -se a nomeação, em regime de substituição e 
em comissão de serviço, para exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau como Diretor do 
Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Formação, com efeitos a 1 de setembro de 2021, 
o Mestre Alberto José Matias Rosário, Administrador Hospital de 2.ª classe do mapa de pessoal 
do Hospital de Santarém, EPE.

O nomeado detém os requisitos legais e possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados 
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotado da necessária competência e ap-
tidão para o exercício do cargo, conforme resulta do respetivo currículo académico e profissional.

Súmula curricular

Alberto José Matias Rosário
Mestrado em Gestão de Saúde, London City University, 1997;
Pós Graduação em Administração Hospitalar, Escola Nacional de Saúde Pública, 1992.
Licenciatura em Sociologia, ISCTE, 1989.
Pelo aviso 7060/2007, de 18 de abril, foi nomeado em comissão de serviço, com efeitos repor-

tados a 1 de maio de 2007, do concurso aberto pelo aviso n.º 14 741/2001, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 282, de 6 de dezembro de 2001 para o lugar de administrador de 2.ª classe 
do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Exerceu funções como Administrador Hospitalar:

Hospital Distrital de Faro: de maio 1992 a fevereiro de 1994;
Hospital José Joaquim Fernandes -Beja: de setembro 1995 a agosto 1996;
Instituto Português do Sangue: de setembro 1996 a abril 2002;
Hospital Santa Maria: de maio 2002 a junho 2003;
Direção Geral da Saúde: de julho de 2003 a junho de 2005;
Adjunto do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde de junho de 2005 a junho 2006,
Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados: de junho 2006 a novembro 2012;
Administração Central do Sistema de Saúde, IP: de dezembro 2012 a novembro 2018;
Instituto português do Sangue e da Transplantação IP: desde dezembro de 2018.

30 de setembro de 2021. — O Vogal do Conselho Diretivo, Victor Marques.
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