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de 2009, a pp. 39781 e 39782, referente à abertura de procedimento 
concursal comum para o preenchimento de três postos de trabalho na 
carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal do Centro 
Distrital de Braga do Instituto da Segurança Social, I. P., rectifica -se 
como se segue. Assim, onde se lê:

«9.1 — Em suporte electrónico conforme 9.6, através do preen-
chimento do formulário de candidatura ao procedimento concursal, 
disponível em www.seg -social.pt, na área do Instituto da Segurança 
Social, I. P.

9.7 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.»

deve ler -se:

«9.1 — Em suporte electrónico conforme 9.5, através do preen-
chimento do formulário de candidatura ao procedimento concursal, 
disponível em www.seg -social.pt, na área do Instituto da Segurança 
Social, I. P.

9.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.»
1 de Outubro de 2009. — O Vogal do Conselho Directivo, António 

Nogueira de Lemos.
202400801 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extracto) n.º 22568/2009
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Directivo da Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 24/09/2009, 
nomeados na categoria de técnico principal da carreira técnica de diag-
nóstico e terapêutica — área de terapia ocupacional, precedendo con-
curso interno de acesso limitado, nos termos do artigo 63.º do Decreto-
-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro, e do Código do Procedimento 
Administrativo — Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com 
a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro:

Centro de Saúde da Lapa
Virgínia Manuela Sousa Calado

Centro de Saúde de Rio de Mouro
Maria João Estorninho Neves da Mata
2 de Outubro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui 

Portugal.
202401441 

 Centro Hospitalar do Oeste Norte

Deliberação (extracto) n.º 2847/2009
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hos-

pitalar de 10 de Setembro de 2009, foi autorizada licença sem re-
muneração de longa duração, ao abrigo dos artigos 234.º e 235.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, à Enfermeira do mapa de 
pessoal deste Centro Hospitalar — Hospital das Caldas da Rainha, 
Miquelina Ferreira Vicente Quitério, com efeitos a partir de 19 de 
Outubro de 2009.

7 de Outubro de 2009. — A Vogal, Maria do Rosário Silva Sabino.
202403004 

 Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco

Deliberação (extracto) n.º 2848/2009
Por deliberação de 16/07/2009, do Conselho de Administração do 

HAL-Castelo Branco:
Ana Paula Jorge Mateus Silva, Felisbela Piedade Galvão Barata 

Esteves, Fernanda Nunes Pina Afonso e Maria Rosário Fazenda Ba-
rata Minhós, assistentes operacionais — nomeados, por mobilidade 
interna intercarreiras, assistentes técnicos, nos termos dos artigos 59.º 
e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, pelo período de 

um ano, com efeitos reportados a 01 de Setembro de 2009. (Isento de 
fiscalização prévia do TC)

7 de Outubro de 2009. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José Manuel Sanches Pires.

202404066 

 Deliberação (extracto) n.º 2849/2009
Por deliberação de 16/07/2009, do Conselho de Administração do 

HAL-Castelo Branco:
Abel Jesus Roque, António Manuel Pires Barata, Maria Helena Ri-

beiro Gonçalves Lopes e Maria Luz Ascenção Gonçalves Toscano, 
assistentes técnicos — nomeados, por mobilidade interna, coordenadores 
técnicos, nos termos dos artºs 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, pelo período de um ano, com efeitos reportados a 01 
de Setembro de 2009.

(Isento de fiscalização prévia do TC)
7 de Outubro de 2009. — O Presidente do Conselho de Administração, 

José Manuel Sanches Pires.
202403953 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 17894/2009
Na sequência do processo n.º 1127/02, do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Penafiel, torna -se pública a lista de classificação final dos 
candidatos admitidos ao concurso público para a instalação de uma 
nova farmácia no lugar de Santa Eulália das Barrosas, freguesia de 
Santa Eulália das Barrosas, concelho de Vizela, distrito de Braga, cujo 
aviso de abertura foi publicado com o n.º 7968 -AV/2001 (2.ª série), 
no Diário da República, Suplemento, 2.ª série, n.º 137 de 15 de Junho 
de 2001, e cuja lista de candidatos admitidos e excluídos foi publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 283, 2.º Suplemento, de 
7 de Dezembro de 2001, encontrando -se igualmente a presente lista 
disponível para consulta na página internet do INFARMED, I. P. em 
www.infarmed.pt.

Pontuação:

1.º Maria Leonor Veiga de Magalhães Rodrigues Campante, nascido(a) 
A 06 -05 -1949) — 12

2.º Maria da Piedade de Jesus Monteiro Vicente, nascido(a) a 
28 -07 -1962) — 10

3.ºAna Maria de Sousa Guimarães nascido(a), a 03 -02 -1971) — 8
4.º Ariana Estela Vila Real de Araújo, nascido(a) a 23 -10 -1973) — 5
5.º Carla Maria Fernandes Monteiro, nascido(a) a 26 -03 -1975) — 3
6.º Carla Sofia Pinto da Silva Clemente Teixeira nascido(a), a 

24 -03 -1976) — 1

3 de Setembro de 2009. — O Presidente do Júri, Hélder Mota Filipe.
202400404 

 Aviso n.º 17895/2009
Na sequência da Execução da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Penafiel, de 6 de Dezembro de 2006, confirmada pelo 
Supremo Tribunal Administrativo, torna -se pública a lista de clas-
sificação final dos candidatos admitidos ao concurso público para a 
instalação de uma nova farmácia na área urbana de Paços de Ferreira, 
freguesia de Paços de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira, distrito 
de Porto, cujo aviso de abertura foi publicado com o n.º 7968 -ES/2001 
(2.ª série), no Diário da República, Suplemento, 2.ª série, n.º 137 de 15 
de Junho de 2001, e cuja lista de candidatos admitidos e excluídos foi 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 283, 2.º Suplemento, 
de 7 de Dezembro de 2001, encontrando -se igualmente a presente 
lista disponível para consulta na página internet do INFARMED, I. P. 
em www.infarmed.pt.

Pontuação:
1.º Inês da Costa e Silva Loureiro, nascido(a) a 15 -02 -1944 — 15
2.º Mercedes Maria Fernandes de Barros, nascido(a) a 19 -12 -1955 — 14
3.º Maria Emília Ferreira da Silva Marques nascido(a) a 13 -08 -1958 — 10
4.º Cordália Malheiro Bentes Santos, nascido(a) a 18 -02 -1973 — 9
5.º Susana Maria Carneiro Leão da Cunha Dias, nascido(a) a 

03 -02 -1975 — 7
6.º Isabel Maria dos Santos Oliveira Grilo, nascido(a) a 28 -01 -1968 — 7
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7.º Cremilda Maria da Costa Loureiro Marques Assunção, nascido(a) 
a 05 -03 -1963 — 5

8.º Helena Isabel Louro Valadas Carneiro Leão, nascido(a) a 
14 -08 -1975 — 2

3 de Setembro de 2009. — O Presidente do Júri, Hélder Mota Filipe.
202400356 

 Aviso n.º 17896/2009
Por despacho de 10 de Setembro de 2009, no uso de competência 

delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade An-
gelini Farmacêutica, L.da, com sede social na Quinta das Palhas, Rua 
João Chagas, n.º 53, Piso 3, 1499 -040 Cruz Quebrada — Dafundo, 
a comercializar por grosso, importar e exportar substâncias estupe-
facientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações 
da FCC Logística Portugal, S. A., sitas na Estrada dos Arneiros, 
n.º 4, 2050 -544 Azambuja, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data desta publicação, e considerando -se renovada 
por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes 
do termo do prazo.

14 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202400518 

 Aviso n.º 17897/2009
Por despacho de 10 -09 -2009, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade PROQUIFA — So-
ciedade Químico Farmacêutica do Centro, L.da, com sede social na 
Estrada Logo de Deus, Adémia, 3020 -221 Coimbra, a comercializar 
por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, a partir das suas instalações sitas na Rua Vale Paraíso s/n.º, 
Eiras, 3020 -501 Coimbra, sendo esta autorização válida por um ano 
a partir da data desta publicação, e considerando -se renovada por 
igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do 
termo do prazo.

14 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202400501 

 Aviso n.º 17898/2009
Por despacho de 10 -09 -2009, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a entidade Centro Hospita-
lar Psiquiátrico de Lisboa, com sede na Avenida do Brasil, n.º 53, 
1749 -002 Lisboa, a adquirir directamente aos produtores, grossistas 
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos seus doentes internados, nas 
instalações sitas na mesma morada, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data desta publicação, e considerando -se re-
novada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

14 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202400437 

 Aviso n.º 17899/2009
Por despacho de 10 de Setembro de 2009, no uso de competência 

delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, foi revogada a autorização 
patente no aviso n.º 7295/2008, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 50, de 11 de Março de 2008, para comercializar por grosso, 
importar e exportar medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à Sociedade Alter, S. A., a 
partir das instalações da sociedade FCC Logística Portugal, S. A., sitas 
no Centro Empresarial da Rainha, lotes 1, 2, e 3, Arneiros, Casal dos 
Vicentes, 2050 Azambuja.

14 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202400575 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária do Castêlo da Maia

Aviso n.º 17900/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, a seguir se publica a lista referente aos procedimentos concursais 
comuns de recrutamento para ocupação de postos de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para as carreiras e categorias de assistente técnico — 4 postos e assistente 
operacional — 4 postos, cujos procedimentos concursais foram abertos 
pelos avisos n.º 13000 -A/2009 e 13000 -B/2009, publicados no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de Julho de 2009.

A lista elaborada pelo Júri do concurso foi homologada por despacho 
da Directora com data de 3 de Setembro de 2009. 

Nome Classificação final 
(valores)

Categoria de assistente técnico
Candidatos aprovados:

1.º Maria Manuela Ferreira Lopes . . . . . . . . . . . . . . 19,42
2.º José Rui Magalhães Couto . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,25
3.º Ana Rodrigues da Silva Mesquita. . . . . . . . . . . . 14,83
4.º Maria da Piedade Martins de Oliveira  . . . . . . . . 14,75
5.º Lúcia de Fátima Vieira Pinto Ferreira. . . . . . . . . 14,50
6.º Paulo Jorge Carneiro Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . 14,50
7.º Anabela da Cruz Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,25
8.º Ana Filipa Pinto Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,75
9.º Cristiana Maria da Silva Moreira . . . . . . . . . . . . 12,50

Candidatos excluídos:
Paulo Leonel Martin Madureira
Joana Amado Coelho Ribeiro
Sandra Liliana Duarte Oliveira Cardoso
Marlene Sofia da Silva Oliveira Figueiredo

Categoria de assistente operacional
Candidatos aprovados:

1.º Sandra Liliana Duarte Oliveira Cardoso. . . . . . . 18,33
2.º Maria José Marques da Silva Azevedo. . . . . . . . 18,08
3.º Arlindo Faria de Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,33
4.º Marlene Sofia da Silva Oliveira Figueiredo . . . . 14,25

Candidatos excluídos:
Susana Maria Rocha Barros Pereira

 7 de Outubro de 2009. — A Directora, Paula Cristina Romão Pereira.
202403556 

 Agrupamento de Escolas Egas Moniz

Despacho (extracto) n.º 22569/2009
Nos termos do n.º 5, do artigo 21.º e do n.º 2, do artigo 24.º, do Decreto-

-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, nomeio Subdirector do Agrupamento 
de Escolas Egas Moniz, Guimarães, o Professor do Quadro de Escola, 
do Grupo 240, Rui Walter Moreira Pires Afonso, com efeitos a partir 
do dia da sua tomada de posse, em regime de exclusividade, conforme 
o n.º 1, artigo 2.º, do Despacho n.º 9744/2009, de 8 de Abril, sendo -lhe 
atribuído um suplemento remuneratório como previsto no n.º 1 e 2, do 
artigo 1.º, do Decreto Regulamentar n.º 1 -B/2009, de 5 de Janeiro.

7 de Outubro de 2009. — A Directora, Bernardina Maria Santos 
Cardoso.

202403637 

 Despacho (extracto) n.º 22570/2009
Nos termos do n.º 5, do artigo 21.º e do n.º 2, do artigo 24.º, do Decreto-

-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, respeitando o estipulado na alínea a) 




