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Vogais efectivos:
1.º Dr. Carlos Alberto Rodrigues Monteverde, Chefe de Serviço de 

Medicina Interna da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE;
2.º Dra. Maria Amélia da Fonseca Pereira, Chefe de Serviço de Me-

dicina Interna do Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE;
3.º Dr. Armando João Massalana, Chefe de Serviço de Medicina 

Interna da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE;
4.º Dra. Rosa Maria Ferreira Pessoa de Amorim, Chefe de Serviço de 

Medicina Interna do Centro Hospitalar do Oeste Norte;

Vogais suplentes:
1.º Dr. Amadeu Francisco de Magalhães Ferraz Prado de Lacerda, Chefe 

de Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE;
2.º Dr. Bernardino Garcia Fernandes Páscoa, Chefe de Serviço de 

Medicina Interna do Hospital do Espírito Santo de Évora.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
pelo 1.º vogal efectivo.

Torres Vedras, 2 de Março de 2010. — José Mateus, Presidente do 
Conselho de Administração.

202978163 

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

Aviso n.º 4900/2010
Por despacho de 31 -12 -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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 9467/2007 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 25 
de Maio, para aquisição directa aos produtores, grossistas e importadores, 
medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, concedida ao Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE., 
com sede social e instalações sitas na Estrada de Santa Luzia, 4901 -858 
Viana do Castelo.

08 -01 -2010. — A Directora de Direcção, Dra. Fernanda Ralha.
202983006 

 Aviso n.º 4901/2010
Por despacho de 18 -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 manutenção da autorização para aquisição 
directa aos produtores, grossistas e importadores de substâncias estupefa-
cientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade Hospitais 
Privados de Portugal — HPP Sul, S. A., para uso exclusivo dos doentes 
internados no Hospital de S. Gonçalo, em Lagos, por alteração da sua 
denominação social para HPP Algarve, S. A., 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.

20 -01 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
202982975 

 Aviso n.º 4902/2010
Por despacho de 31 -12 -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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 11559/2004, publicado no Diário da República, II Série, n.º 287, 
de 9 de Dezembro de 2004, para comercializar por grosso, importar, 
exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, concedida à sociedade Bluepharma Genéricos — Comércio 
de Medicamentos, S. A. nas suas instalações sitas no Cimo de Fala, São 
Martinho do Bispo, 3040 -086 Coimbra.

20 -01 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
202983055 

 Aviso n.º 4903/2010

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado.

Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e 
do artigo 50.º ambos da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, e uma 

vez que não existem reservas de recrutamento no INFARMED — Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., e que, 
segundo informação disponível na página electrónica da Direcção -Geral 
da Administração e do Emprego Público, se encontra temporariamente 
indisponível a consulta à Entidade Centralizada para a Constituição de 
Reservas de Recrutamento, torna -se público que se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum, para ocupa-
ção de um posto de trabalho do mapa de pessoal da mesma Autoridade 
Nacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado na carreira de técnico superior.

A este procedimento é aplicável a tramitação prevista no artigo 54.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, regulamentada pela Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, encontrando -se o presente Aviso dis-
ponível na Bolsa de Emprego Público, (www.bep.gov.pt) para consulta, 
a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 
e, por extracto, na página electrónica do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.(www.infarmed.
pt), e em jornal de expansão nacional.

1 — Acto autorizador e entidade que realiza o procedimento
O presente procedimento é realizado pelo INFARMED — Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P e foi autorizado por 
deliberação de 20 -01 -2010 do Conselho Directivo,

2 — Modalidade da relação jurídica de emprego público e número 
de postos de trabalho a ocupar.

A modalidade de relação jurídica de emprego a constituir é a de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

O presente procedimento destina -se a ocupar um posto de trabalho da 
categoria de técnico superior, carreira de técnico superior.

3 — Local de trabalho
O local de trabalho situa -se nas instalações do INFARMED — Auto-

ridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P no Parque de 
Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, n.º 53, 1749 -004 Lisboa.

4 — Caracterização do posto de trabalho
O posto de trabalho a preencher tem as seguintes características:
Monitorizar a conformidade dos Dispositivos Médicos colocados 

no mercado nacional com os requisitos legais em vigor, avaliando a 
informação proveniente de registos, denúncias, acções inspectivas, 
comunicação de incidentes e de diversas actividades de supervisão de 
mercado desenvolvidas, nomeadamente campanhas, inquéritos europeus 
e acções de colaboração com autoridades competentes congéneres.

5 — Requisitos de admissão
Só são admitidos os candidatos que, até ao final do prazo de candida-

tura, reúnam cumulativamente os seguintes requisitos gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6 — Âmbito de recrutamento
6.1 — O âmbito de recrutamento para o presente procedimento é o 

seguinte:
a) Trabalhadores com relação jurídica de emprego público, fundada 

em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida;

6.2 — A determinação da prévia existência da relação jurídica de 
emprego público efectua -se com base na declaração prevista na alínea b) 
do n.º 16.1 deste aviso.

7 — Nível habilitacional exigido
Sob pena de não admissão, os candidatos devem possuir habilitações 

literárias ao nível de Licenciatura ou Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas, Medicina, Engenharia Biomédica, Engenharia Electro-
técnica e Engenharia Mecânica.

8 — Requisitos essenciais para o preenchimento do posto de tra-
balho

São ainda requisitos essenciais para o preenchimento do posto de 
trabalho, a valorizar pelo júri no quadro dos métodos de selecção de-
finidos, os seguintes:

Experiência mínima de 1 ano na área regulamentar de dispositivos 
médicos;

Conhecimentos na área regulamentar ou técnica aplicável aos dis-
positivos médicos;

Conhecimentos em Sistemas de Gestão da Qualidade;
Conhecimentos de língua inglesa (fluência);




