Personalidade indigitada para o Conselho de
Administração do Hospital de Loures, EPE
DELIBERAÇÃO N.º 7/2022
Autores: Comissão Técnica Permanente:
Doutor Damasceno Dias; Dr. ª Eugénia Santos; Dr.ª Cristina Coelho; Doutor João
Salis Gomes.

No dia 21 de março de 2022, o Senhor Ministro de Estado e das Finanças dirigiu ao Presidente da Comissão
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) um pedido de avaliação curricular e
de adequação de competências da seguinte personalidade indigitada para o exercício do cargo de Vogal
(financeira) do Conselho de Administração do Hospital de Loures, E.P.E.:
•

Gina Maria dos Santos Pimentel

Para este processo, o Presidente da CReSAP designou como relatora a Vogal Permanente Dra. Eugénia
Santos e como contraditora a Vogal Permanente Dr.ª Cristina Coelho.
Nos termos do Regulamento de Avaliação Curricular e Parecer sobre a Adequação do Perfil ao Cargo de
Gestor Público, fez-se a avaliação curricular e a avaliação de competências, bem como a entrevista à
personalidade indigitada.
No dia 24 de março de 2022 a Comissão Técnica Permanente aprovou o relatório final com o parecer sobre
a adequação do perfil da personalidade apresentada como candidata para exercer o cargo em causa..
Nos termos do n.º 4 do artigo 17.º da Lei 128/2015, de 3 de setembro, é publicitada a conclusão do parecer
após a designação da personalidade indigitada pelo Governo.

Apreciação da adequação do perfil da Dra. Gina Maria dos Santos Pimentel para o cargo de
Vogal do Conselho de Administração do Hospital de Loures, E.P.E.
A Dra. Gina Maria dos Santos Pimentel apresenta um perfil técnico e comportamental assente
predominantemente nas seguintes características:
• Ao nível técnico, destaca-se a sua formação académica com licenciatura em Gestão pela Universidade
da Beira Interior (2002), complementada com o Mestrado em Administração e Políticas Públicas pelo
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (2009), com Pós-graduação em Gestão e Controlo Financeiro
e Orçamental pela Escola de Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa (2018) e com o
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP) pelo INA – Instituto Nacional de
Administração, IP (2007).
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• Ainda a nível técnico, destaca-se também o seu percurso profissional de cerca de 22 anos, exercendo
desde 2020 até a atualidade o cargo de Adjunta da Secretária de Estado do Orçamento. Salientam-se,
entre outras atividades, o exercício das funções de Inspetora da carreira especial de inspeção na
Inspeção-Geral de Finanças (2011-2020), de Técnica Superior da Autoridade Tributária e Aduaneira
(2007-2011), de Estagiária ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais da Administração Pública
(2006-2007), de Técnica de Aprovisionamento no Grupo Visabeira (2002-2005) e de Técnica
Administrativa na Escola Secundária Dr. Jaime Cortesão (1996-1997), tendo sido, ainda, reprentante do
Ministro das Finanças no Conselho Geral de Supervisão da ADSE (2017-2020).

Existem, assim, evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação da Dra. Gina Maria dos Santos Pimentel para o desempenho das
funções de Vogal (financeira) do Conselho de Administração do Hospital de Loures, E.P.E.,.

O Presidente da CReSAP
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