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previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal desta Maternidade, publici-
tado pelo Aviso n.º 1593/2010, inserto no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 16 de 25 -01 -2010, página 3454, o referido processo de recrutamento 
deve considerar -se deserto.

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 23 de Fevereiro de 2010. — A 
Vogal Executiva do Conselho de Administração, (Margarida Moura 
Theias, Mestre).

202949684 

 Aviso (extracto) n.º 4273/2010
Faz -se público que dada a inexistência de candidaturas ao processo de 

recrutamento de Médicos, com a Especialidade de Anestesiologia, que 
concluíram o respectivo Internato Médico na 1.ª época/2009, para ocu-
pação de três lugares, de Assistente da carreira especial médica, previstos 
e não ocupados no Mapa de Pessoal desta Maternidade, publicitado pelo 
Aviso n.º 1592/2010, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 16 
de 25 -01 -2010, página 3454, o referido processo de recrutamento deve 
considerar -se deserto.

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 23 de Fevereiro de 2010. — A 
Vogal Executiva do Conselho de Administração, (Margarida Moura 
Theias, Mestre).

202949773 

 Hospital de Joaquim Urbano

Declaração de rectificação n.º 396/2010
1 — Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 3846/2010, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 23 de Fevereiro de 2010, 
relativo à publicação do aviso de abertura de concurso para assistente 
operacional, rectifica -se que no respectivo sumário, onde se lê «assistente 
técnico» deve ler -se «assistente operacional».

2 — A contagem de prazo de candidaturas será contada a partir do 
dia seguinte à data da presente rectificação, sendo consideradas as 
candidaturas entretanto recebidas.

23 de Fevereiro de 2010. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Jorge Mourão.

202946687 

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

Aviso n.º 4274/2010
Por despacho de 17 -12 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 28 de Março, para aqui-
sição directa aos produtores, grossistas e importadores, medicamentos 
contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida ao Hospital de S. Marcos, com sede social e instalações sitas 
no Largo Carlos Amarante, Apartado 2242, 4701 -965 Braga.

17 -12 -2009. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
202944856 

 Aviso n.º 4275/2010
Por despacho de 17 -12 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a manutenção da autorização para comercia-
lizar por grosso, e importar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados concedida à sociedade Cinfa Portugal, L.da, a partir das 
instalações da sociedade Logifarma — Logística Farmacêutica, S. A., 
sitas na Estrada Nacional n.º 9, Terrugem, Vila Verde, 2711 -901 Sintra, 
por alteração da sua sede social para a Avenida Tomás Ribeiro, n.º 43, 
Bloco 1, 4.º B, 2790 -221 Carnaxide, 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.

17 -12 -2009. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
202944831 

 Aviso n.º 4276/2010
Por despacho de 28 -12 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 

de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade Ceva Saúde Animal — Produtos 
Farmacêuticos e Imunológicos, L.da, com sede social na Rua Dr. António 
Loureiro Borges, n.º 9/9.ª, 9.º A, Miraflores, 1495 -131 Algés, a comer-
cializar por grosso e importar substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, a partir das instalações da Logifarma — Logística 
Farmacêutica, S. A., sitas na Estrada Nacional n.º 9, Terrugem, Vila 
Verde, 2711 -901 Sintra, 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.

30 -12 -2009. — A Directora de Direcção, Fernanda Ralha.
202944904 

 Aviso n.º 4277/2010
Por despacho de 26 -01 -2010, 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 CDI — Clínica de Diagnóstico 
pela Imagem, S. A., com sede na Praça Dr. Rosado da Fonseca, n.º 8, 
Urbanização Horta dos Telhais, 7000 -749 Évora, a adquirir directamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes interna-
dos nas suas instalações sitas na mesma morada, 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.

04 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945269 

 Aviso n.º 4278/2010
Por despacho de 2 de Fevereiro de 2010, 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 Wynn 
Industrial Pharma, S. A., com sede social na Rua Tierno Galvan, 
Torre 3 — 16.º Piso, Amoreiras, 1070 -274 Lisboa, a comercializar por 
grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, a partir das instalações sitas no Edifício Logista, Expan-
são Área Industrial do Passil, Lote 1 A, Pavalhã, 2894 -002 Alcochete, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data desta publi-
cação, e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED 
nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

04 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945236 

 Aviso n.º 4279/2010
Por despacho de 29 -01 -2010, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a Fertimed — Centro Médico de reprodu-
ção Humana Assistida, L.da, com sede no Vale da Amoreira, Lote 8/9, 
Bloco B, 1.º G, 8005 -334 Faro,, a adquirir directamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas 
instalações sitas na EN 125, Sítio das Figuras, 1.º, 8000 -761 Faro, 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.

04 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945309 

 Aviso n.º 4280/2010
Por despacho de 02 -02 -2010, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade Pharmakern — Produtos Farma-
cêuticos, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede social no Edifício Atlas II, 
Avenida José Gomes Ferreira, n.º 11 — 3.º, Sala 31, 1495 -139 Algés, 
a comercializar por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, a partir das instalações sitas na Estrada Nacional 
n.º 9, Terrugem, Vila Verde, 2711 -901 Sintra, 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.

05 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945211 

 Aviso n.º 4281/2010
Por despacho de 18 -12 -2009, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
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n.º 61/94, de 12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 14160/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 
2 de Agosto, para aquisição directa aos produtores, grossistas e impor-
tadores, de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psico-
trópicas e seus preparados, concedida à sociedade Hospitais Privados 
de Portugal — HPP Sul, S. A., com sede social e instalações sitas no 
Largo do Camões 11, 8000 -140 Faro.

10 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945163 

 Aviso n.º 4282/2010
Por despacho de 05 -02 -2010, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade Italfarmaco Produtos Farma-
cêuticos, L.da, com sede social na Rua Consiglieri Pedroso, n.º 123, 
2730 -056 Barcarena — Oeiras, a comercializar por grosso substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações 
da sociedade Dilofar, L.da, sitas na Quinta das Drogas e da Verdelha, 
Fracção A e E, 2615 Alverca do Ribatejo, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

10 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945139 

 Aviso n.º 4283/2010
Por despacho de 11 -02 -2010, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 12519/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 
22 de Abril, para comercializar por grosso, substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade Italfarmaco, Pro-
dutos Farmacêuticos, L.da com sede social na Rua Consiglieiri Pedroso, 
n.º 123, Oeiras, a partir das instalações sitas na Estrada Nacional n.º 249, 
quilómetro 15, Mem Martins Business Park, Edifício 6, Algueirão, 
2726 -922 Mem Martins.

11 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
202945196 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Declaração de rectificação n.º 397/2010
Por terem sido publicados com inexactidão dados relativos à classifi-

cação profissional atribuída à docente Diana Morais de Sousa Valadares 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
de 19 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 
6 de Julho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de 
Novembro de 2008, rectifica -se que onde se lê «Grupo de recrutamento: 
400» deve ler -se «Grupo de recrutamento: 200».

22 de Fevereiro de 2010. — O Director -Geral, Mário Agostinho 
Alves Pereira.

202946232 

 Declaração de rectificação n.º 398/2010
Por terem sido publicados com inexactidão dados relativos à classifi-

cação profissional atribuída ao docente Sérgio Paulo Cerqueira da Silva, 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
de 19 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 
6 de Julho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de 
Novembro de 2008, rectifica -se que onde se lê «Grupo de recrutamento: 
550» deve ler -se «Grupo de recrutamento: 530».

22 de Fevereiro de 2010. — O Director -Geral, Mário Agostinho 
Alves Pereira.

202946346 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de Alijó

Despacho (extracto) n.º 3722/2010
Por meu despacho de 02 de Dezembro de 2009, proferido no uso da 

faculdade que me é conferida nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria 
n.º 759/2009 de 16 de Julho e no respeito pelas regras e garantias de 
imparcialidade constantes no Código do Procedimento Administrativo, 
delego na subdirectora Maria Margarida Marinheira Dias Cascarejo, a 
competência para efectuar a avaliação de desempenho ao Chefe dos Ser-
viços de Administração Escolar, Encarregado Operacional e Assistentes 
Operacionais, a exercerem funções, no ano 2009, na Escola E.B. 2,3/S 
D. Sancho II, sede do Agrupamento de Escolas de Alijo, aplicando a 
Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de Dezembro.

Alijó, 23 de Fevereiro de 2010. — O Director, António Manuel Santos 
D’Almeida Magalhães.

202948485 

 Agrupamento de Escolas D. Maria II

Aviso n.º 4284/2010
Nos termos do n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99 de 31 

de Março, conjugado com o n.º 1 e o n.º 4 do artigo 132.º do ECD, faz-
-se público que se encontra afixada no placard da sala de professores 
da Escola Sede deste Agrupamento, a lista de antiguidade do pessoal 
docente reportada a 31 de Agosto de 2009.

Os professores dispõem de 30 dias a contar da publicação do presente 
aviso no Diário da República para apresentar reclamação ao dirigente 
máximo do Serviço.

23 de Fevereiro de 2010. — A Directora, Cândida Augusta Dias da 
Silva Pinto.

202949465 

 Agrupamento Vertical das Escolas de Macedo de Cavaleiros

Declaração de rectificação n.º 399/2010 

 Rectifica -se o despacho n.º 2183/2010, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 2 de Fevereiro de 2010, a p. 5092. Assim, 
onde se lê: 

Nome Carreira Categoria Posição remuneratória Remuneração
(euros)

Maria Claudina Pires  . . Assistente operacional . . . . . . Assistente operacional . . . . . Entre a 1.ª e 2.ª . . . . . . . . . . 487,46

 deve ler -se: 

Nome Carreira Categoria Posição remuneratória Remuneração
(euros)

Maria Claudina Mota . . . Assistente operacional . . . . . . Assistente operacional . . . . Entre a 1.ª e 2.ª . . . . . . . . . . 487,46

 23 de Fevereiro de 2010. — O Director, Paulo Duarte da Silva Dias. 
 202945999 




