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Sara da Costa Nunes Neves dos Santos a)
Silvia Rodrigues de Lima a)
Simão Carlos Mota Campos a)
Sofia Madalena dos Santos Oliveira a); c)
Sofia Margarida Garcia Ferreira a)
Susana Patrícia Félix Martins a); c)
Tânia Filipa de Oliveira Felisberto a); c)
Telma Iolanda Benido Silva a)
Teresa Ariana Ribeiro Bessa Moreira a)
Teresa Olga Ferreira Mota a)
Teresa Raquel Simões Lopes da Costa Lima a); b); f)
Teresa Sofia da Silva Soares a); c)
Tiago Miguel Marcelo Viegas Pedro a)
Vanessa Liliana Pereira Marinho a)
Vanessa Sofia Oliveira da Costa Coelho a)
Vânia Marisa Fernandes Diogo a); c)
Vera Lúcia Cardoso dos Santos a)
Vera Lúcia Fonseca Andrade a)
Vera Lúcia Navalhas Salvador a)
Vítor Manuel Sampaio Teixeira a)

a) Não fez prova de possuir relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminada, determinado ou determinável, de acordo com o n.º 2 do Aviso 
2080/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de Janeiro 
de 2010, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 298/2010, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de Fevereiro de 2010.

b) Não fez prova de possuir Cédula Profissional emitida pela Ordem 
dos Enfermeiros, válida para o ano de 2010.

c) Não apresentou documento comprovativo da posse de parte ou 
todos os requisitos gerais solicitados na alínea c) do n.º 9.2 do Aviso de 
abertura, nem formalizou, em alternativa, compromisso de honra, de 
acordo com o n.º 9.3 do Aviso de abertura. 

d) Não apresentou requerimento de candidatura.
e) Não apresentou documento comprovativo de habilitações literárias 

e profissionais.
f) Apresentou apenas um exemplar do Curriculum Vitae.

Nos termos do n.º 3 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de 
Novembro, os candidatos excluídos podem recorrer para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da publicação da presente lista.

Data: 20 de Maio de 2010. — Nome: Dr.ª Isabel Paixão, Cargo: Vogal 
Executiva do Conselho de Administração.

203289179 

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

Aviso n.º 10554/2010
Por despacho de 23 -04 -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 patente no Aviso n.º 12288/2009 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 13 de Julho de 
2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e importadores de 
medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, concedida à sociedade Centro de Hemodiálise do Lumiar, L.da, 
para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular de substituição da 
função renal, nas suas instalações sitas na Extensão de Odivelas, Avenida 
Amália Rodrigues, n.º 14, 2675 -624 Odivelas.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288693 

 Aviso n.º 10555/2010
Por despacho de 26 -04 -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 12209/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 132, de 10 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, 
grossistas e importadores de medicamentos contendo substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade 
MEDICASSIS — Sociedade de Estudos e Serviços Médicos, S. A., 
para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular de substituição 
da função renal nas suas instalações sitas na Rua Vale de Santa Rita, 
n.º 19, 2765 -293 São João do Estoril.

27 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288871 

 Aviso n.º 10556/2010
Por despacho de 26 -04 -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 12286/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 133, de 13 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, 
grossistas e importadores de medicamentos contendo substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade 
MEDICASSIS — Sociedade de Estudos e Serviços Médicos, S. A., 
para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular de substituição 
da função renal nas suas instalações sitas na Alameda António Sérgio, 
n.º 57, 2795 -024 Linda -a -Velha.

27 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288855 

 Aviso n.º 10557/2010
Por despacho de 26 -04 -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 12207/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 132, de 10 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produ-
tores, grossistas e importadores de medicamentos contendo subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida 
à sociedade CDL — Clínica de Diálise de Loures, S. A., para uso 
exclusivo dos doentes em tratamento regular de substituição da 
função renal nas suas instalações sitas na Rua Padre António Vieira, 
n.º 3, R/c, 2670 -410 Loures.

27 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288814 

 Aviso n.º 10558/2010
Por despacho de 26 -04 -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 12284/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 133, de 13 de Julho de 2009, para aquisição directa aos pro-
dutores, grossistas e importadores de medicamentos contendo 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, con-
cedida à sociedade TORDIAL — Centro de Hemodiálise de Torres 
Vedras, L.da, para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular 
de substituição da função renal nas suas instalações sitas na Rua 
dos Cavaleiros da Espora Dourada, n.º 13 -A, 2560 -668 Torres 
Vedras.

27 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288903 

 Aviso n.º 10559/2010
Por despacho de 26-04-2010, 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 12206/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 
10 de Julho de 2009, para  aquisição directa aos produtores, grossistas 
e importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade Nefronor-
te — Centro Renal do Norte, S. A., para uso exclusivo dos doentes em 
tratamento regular de substituição da função renal nas suas instalações 
sitas na Rua Elias Moreira Neto, 4580-085 Paredes.

27-04-2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288774 

 Aviso n.º 10560/2010
Por despacho de 29 -04 -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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Helm Portugal, L.da, a partir das instalações da DHL Exel Supply Chain 
Portugal, L.da, sitas na Estrada da Alfarrobeira, 2625 -244 Vialonga, por 
alteração da sociedade proprietária das instalações acima referidas, 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.

29 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288733 




