
10520  Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 9 de Março de 2010 

rios — prova de conhecimentos — e facultativo — entrevista profis-
sional de selecção.

14 — Composição e identificação do Júri
O Júri terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Judite Guerlixa Firmino das Neves
1.º Vogal efectivo: Mariana Isabel Vaz Afonso Pires Madureira
2.º Vogal efectivo: Helena Isabel Jorge da Conceição Dias Gomes
1.º Vogal suplente: Maria Raquel Gonçalves Alves
2.º Vogal suplente: Eva Cláudia Baptista Roosevelt Mendes.
15 — Acesso à decisão do júri sobre avaliação de cada método

As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva 
ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultadas 
aos candidatos no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.

16 — Identificação dos documentos exigidos para efeitos de admissão 
ou avaliação dos candidatos

16.1 — Para efeitos da admissão e avaliação, os candidatos deverão, 
sob pena de exclusão, anexar ao respectivo formulário de candidatura, 
devidamente preenchido, fotocópias simples mas bem legíveis dos 
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae datado e assinado, onde constem a residência, 
telefone, endereço electrónico e fotocópia do bilhete de identidade ou 
cartão de cidadão;

b) Declaração autenticada do serviço a que pertence, comprovativa 
da detenção de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, bem como a carreira de que é titular, respectiva anti-
guidade, avaliações de desempenho, respectivas funções e o órgão ou 
serviço onde as exerce;

c) Certificado de habilitações;
d) Certificados das acções de formação frequentadas, relacionadas 

com as áreas funcionais dos postos de trabalho a que se candidata;
e) Comprovativo(s) da experiência profissional que o candidato possua;
f) Compromisso de honra sobre a veracidade dos factos constantes 

da candidatura.

16.2 — O não cumprimento por qualquer dos documentos referidos 
em 16.1, das condições previstas nas respectivas alíneas, é factor de 
exclusão.

16.3 — Assiste ao júri a faculdade de, em caso de dúvida, exigir 
aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos das suas 
declarações ou dos originais dos documentos apresentados.

17 — Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final dos 
candidatos

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação 
pelo Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., é disponibilizada na sua página 
electrónica e publicada na 2.ª série do Diário da República.

18 — Forma de comunicação das notificações aos candidatos
Todas as notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo 

as necessárias para efeitos de audiência prévia ao abrigo dos artigos 30.º, 
31.º e 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e as convocatórias 
para a realização de qualquer método de selecção que exija a presença 
do candidato, são efectuadas em suporte electrónico através de e -mail 
com recibo de entrega de notificação.

19 — Posicionamento remuneratório
Nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de Fevereiro, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das 
posições remuneratórias da categoria é objecto de negociação com a 
entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo 
do procedimento concursal.

20 — Bibliografia e ou legislação aplicável à prova de conhecimentos
A prova de conhecimentos tem por base a seguinte bibliografia e ou 

legislação:
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho
Portaria n.º 810/2007, de 27 de Julho
Despacho Normativo n.º 5/2008, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 29, de 11 de Fevereiro de 2008.
Código do Procedimento Administrativo
Código de Conduta do Infarmed
Decreto  -Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro, na sua actual redacção.
Decreto  -Lei n.º 189/2000, de 12 de Agosto, na sua actual redacção.
Decreto  -Lei n.º 78/97, de 7 de Abril, na sua actual redacção.
Decreto  -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho.
Decreto  -Lei n.º 129/2004, de 1 de Junho, na sua actual redacção.
Especificações Técnicas Comuns (Decisão da Comissão 2002/364/

CE — OJ L131/17 de 16.05.2002, Decisão da Comissão 2009/886/
CE — OJ L318/25 de 14.12.2009 e Rectificação da Decisão da Comissão 
2009/886/CE — OJ L 348/94 de 29.12.2009).

NP EN ISO 13485: 2004. Dispositivos médicos — Sistemas de Gestão 
da Qualidade. Requisitos para fins regulamentares (ISO 13485:2003).
Lisboa: IPQ.

NP EN ISO 9001:2008. Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos 
(ISO 9001:2008). Lisboa:IPQ.

Site do INFARMED: http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/IN-
FARMED/

DISPOSITIVOS_MEDICOS
Site da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/enterprise/medical-

devices/index en.htm.

20 de Janeiro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, Vasco 
de Jesus Maria. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, Hélder 
Mota Filipe. — A Vice -Presidente do Conselho Directivo, Maria Luísa 
Carvalho. — O Vogal, Fernando Bello.

202982715 

 Aviso n.º 4904/2010
Por despacho de 14 -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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 7132/2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117, de 
21 de Maio, para comercializar por grosso, substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade Propecuá-
ria — Produtos para Pecuária, L.da a partir das instalações sitas na Estrada 
Nacional, n.º 1, Km 113, Santo Antão, 2440 -901 Batalha.

20 -01 -2010. — A Directora de Direcção, Dra. Fernanda Ralha.
202983022 

 Aviso n.º 4905/2010
Por despacho de 20 -10 -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 Bluepharma Genéricos — Co-
mércio de Medicamentos, S. A., com sede social no Cimo de Fala, São 
Martinho do Bispo, 3045 -016 Coimbra, a comercializar por grosso, 
importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das 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.

26 -01 -2010. — A Directora de Direcção, Fernanda Ralha.
202982926 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Declaração de rectificação n.º 464/2010
Por ter adquirido nova habilitação académica, rectifica -se, nos termos 

do Decreto -Lei n.º 432/77, de 15 de Outubro, a classificação profissional 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de Junho de 
2007, relativa à profissionalização em serviço realizada no ano lectivo 
de 2005 -2006, do docente abaixo indicado, pelo que onde se lê: 

Nome Grupo
de recrutamento

Classificação
profissional Instituição de ensino superior

Pedro Duarte Abelho 
Grego Esteves.

540 15 Universidade do Algar-
ve — Escola Superior 
de Educação de Faro.

 deve ler -se: 

Nome Grupo
de recrutamento

Classificação
profissional Instituição de ensino superior

Pedro Duarte Abelho 
Grego Esteves.

540 15,5 Universidade do Algar-
ve — Escola Superior 
de Educação de Faro.

 2 de Fevereiro de 2009. — O Director -Geral, Jorge Sarmento Morais.
202985842 




