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c) Tarefas do âmbito dos procedimentos relativos à avaliação de 
desempenho;

d) Actividades que visem garantir a organização e actualização do 
cadastro de pessoal;

e) Procedimentos relativos a organização dos processos de acidentes 
em serviço;

f) Executar tarefas relacionadas com o expediente geral, tais como, 
recepcionar e registar a correspondência e encaminhá -la para os res-
pectivos serviços ou destinatários, em função do tipo de assunto e da 
prioridade da mesma;

g) Efectuar o processamento de texto de memorandos, cartas, ofí-
cios, relatórios, notas informativas e outros documentos, com base em 
informação fornecida;

h) Arquivar a documentação, separando -a em função do tipo de as-
sunto, ou do tipo de documento, respeitando regras e procedimentos 
de arquivo;

i) Tarefas inerentes ao atendimento do publico do serviço SGRH, em 
função do tipo de informação ou serviço pretendido.

…

21 — O prazo previsto no ponto 1 deste procedimento concursal, 
começa a contar a partir da publicação da presente declaração de recti-
ficação no Diário da República.

22 — Mantêm -se válidas as candidaturas entregues no âmbito do 
aviso n.º 6193/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 59, 
de 25 de Março de 2010».

08 de Abril de 2010. — Nome: Dra. Isabel Paixão, Cargo: Vogal 
Executiva do Conselho do Administração.

203127364 

 Hospitais Civis de Lisboa

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Aviso n.º 7540/2010
João Paulo Fevereiro Correia Hormigo, assistente operacional do 

mapa de pessoal da Maternidade Dr. Alfredo da Costa — autorizada 
licença sem remuneração, nos termos do n.º 1 do artigo 234.º do regime 
constante do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, que aprovou 
o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, pelo período 
de um ano, renovável por iguais períodos, com efeitos a partir de 26 de 
Dezembro de 2009.

8 de Abril de 2010. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Margarida Moura Theias, Mestre.

203130985 

 Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Valongo

Aviso (extracto) n.º 7541/2010
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, torna -se público que os trabalhadores abaixo indicados, 
com a categoria e carreira de Assistente Operacional, cessaram funções 
com efeitos a 1 de Abril de 2010:

Ana Maria Vieira Nunes
Aurelina Silva Bernardo
Data: 5 de Abril de 2010. — Nome: José Luís Costa Catarino, Cargo: 

Presidente do Conselho de Administração.
203127972 

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

Aviso n.º 7542/2010

Por despacho de 18 -12 -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, foi revogada a autorização concedida por despacho 
de 27 de Maio de 1999, para comercializar por grosso, importar e ex-
portar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à sociedade West Pharma — Produções de Especialidades 

Farmacêuticas, S. A. nas suas instalações sitas na Rua João de Deus, 
11, Venda Nova, 2700 -486 Amadora.

18 -03 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203126951 

 Aviso n.º 7543/2010
Por despacho de 22 -03 -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 comercia-
lizar por grosso e importar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados concedida à sociedade FARMALABOR — Produtos 
Farmacêuticos, L.da, a partir das instalações sitas na Zona Industrial de 
Condeixa -a -Nova, 3150 -194 Condeixa -a -Nova, por alteração da tipologia 
da sociedade para FARMALABOR — Produtos Farmacêuticos, S. A., 
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.

22 -03 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.a Fernanda Ralha.
203127283 

 Aviso n.º 7544/2010
Por despacho de 22 -03 -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 West Pharma — Produções de 
Especialidades Farmacêuticas, S. A., com sede social na Rua da Tapada 
Grande, n.º 2, Abrunheira, 2710 -089 Sintra, a fabricar, comercializar por 
grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na Rua João de 
Deus, n.º 11, Venda Nova, 2700 -486 Amadora, 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.

24 -03 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203127064 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Despacho n.º 6716/2010
Nos termos do n.º 10 do Despacho n.º 7718/2007, de 15 de Março, 

publicado no Diário da República n.º 81, 2.ª série, de 26 de Abril de 
2007, o docente abaixo indicado dispensa da profissionalização em 
serviço.

A graduação profissional deste docente é determinada nos termos 
do n.º 4 do artigo 68.º do Decreto -Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, 
considerando -se a dispensa realizada no grupo de recrutamento em que 
celebrou o último contrato, com habilitação própria, de acordo com o 
n.º 6 do Despacho supracitado.

A classificação profissional é equivalente à classificação académica 
e produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 2009. 

Grupo
de recrutamento Nome

430 José Serra de Carvalho Peres.

 25 de Agosto de 2009.  — O Director -Geral, Jorge Sarmento Mo-
rais.

203129495 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária de Morgado de Mateus

Aviso n.º 7545/2010
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º do 

capitulo V da Lei n.º 12.ºA/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se pública a 
lista nominativa do pessoal docente deste Estabelecimento cuja relação 
jurídica de emprego pública cessou por motivo de aposentação, conforme 
refere a alínea c) do artigo 251.º do anexo I, Capítulo VII, Secção II da 




