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2.18 — Proceder à transferência de beneficiários;
2.19 — Tratar toda a informação no âmbito das relações internacio-

nais, assegurando, a esse nível a organização do processo de verificação 
de direitos e as acções necessárias ao processamento de benefícios, 
bem como garantir o fornecimento de dados às entidades competentes, 
nomeadamente, despachar os processos de trabalhadores deslocados 
no estrangeiro no âmbito da aplicação de regulamentos e convenções 
internacionais.

De acordo com o n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, o dirigente referido no presente despacho pode subdelegar 
as competências ora subdelegadas.

A presente subdelegação de competências produz efeitos a partir de 
15 de Janeiro de 2010, ficando ratificados todos os actos praticados no 
âmbito das matérias por ela abrangidas, nos termos do artigo 137.º do 
Código do Procedimento Administrativo.

Data: 2010 -06 -18. — O Director da Unidade de Identificação, Qua-
lificação e Contribuições, José Luís Albuquerque Marques dos Santos.

203414533 

 Despacho n.º 10860/2010

Subdelegação de Competências
Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código de Procedimento Ad-

ministrativo e no uso dos poderes que me foram delegados/subdelegados 
pelo Despacho n.º 8678/2010, do Senhor Director da Segurança Social 
do Centro Distrital de Viseu, do Instituto de Segurança Social, I. P., 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 21 de Maio de 2010, 
subdelego no Chefe de Equipa de Apoio Jurídico e Contra Ordenações 
do Núcleo de Assuntos Jurídicos e Contencioso, José Manuel Sá Correia, 
as competências para:

1 — Relativamente ao pessoal sob a sua dependência, praticar os 
seguintes actos:

1.1 — Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alterações, 
bem como a acumulação parcial com as férias do ano seguinte, dentro 
dos limites legais e por conveniência de serviço;

1.2 — Autorizar férias antes da aprovação do plano anual de férias, 
bem como o respectivo gozo, nos termos do regime jurídico de pessoal 
aplicável;

1.3 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
1.4 — Despachar os processos de tratamento ambulatório, consultas 

médicas ou exames complementares de diagnóstico;
1.5 — Desenvolver o processo de avaliação de desempenho (SIA-

DAP), de acordo com as regras e princípios definidos pela legislação 
em vigor e orientações do Conselho Directivo do ISS, I. P.;

2 — Competências especificas:
2.1 — Decidir os requerimentos de protecção jurídica que se situem 

na área geográfica de intervenção do Centro Distrital, nos termos da 
Lei n.º 34/2004, de 29 Julho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 47/2007 de 28 de Agosto;

2.2 — Apreciar os recursos de impugnação interpostos em conformi-
dade com o artigo 27.º, n.º 1 e 3, da referida lei, mantendo ou revogando 
o despacho proferido;

2.3 — Remeter ao Tribunal competente o processo administrativo, 
de acordo com o artigo 28.º do mesmo diploma;

2.4 — Requerer a quaisquer entidades informações adicionais rele-
vantes para a instrução e decisão dos pedidos de protecção jurídica;

2.5 — Assinar todo o expediente relativo a estes processos, nomeada-
mente o endereçado aos requerentes ou seus representantes, aos tribunais 
e à Ordem dos Advogados;

2.6 — Retirar, nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 34/2004, de 29 
de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 47/2007 de 28 de 
Agosto, a protecção jurídica;

2.7 — Requerer, ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º -B do mesmo diploma, 
a quaisquer entidades, nomeadamente a instituições bancárias e admi-
nistração tributária, o acesso a informações e documentos tidos como 
relevantes para a instrução e decisão dos processos em causa;

2.8 — Organizar e instruir processos de contra -ordenação, bem como 
promover a execução de decisões nos mesmos proferidas.

De acordo com o n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedimento 
Administrativo, a chefia referida no presente despacho não pode sub-
delegar as competências ora subdelegadas.

A presente delegação de competências produz efeitos a partir 9 de 
Abril de 2010, ficando ratificados todos os actos praticados no âmbito 
das matérias por ela abrangidas, nos termos do artigo 137.º do Código 
do Procedimento Administrativo.

Data: 2010 -06 -25. — Nome: Manuel Cardoso Ferrinho, Cargo: Di-
rector do Núcleo de Assuntos Jurídicos e Contencioso.

203418073 

 Departamento de Recursos Humanos

Aviso (extracto) n.º 13160/2010
Por despacho de 22 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 

e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com 
Sandra Maria Marcos Meleiro, para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 2, 
no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais — Departamento 
de Recursos Humanos, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da 
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao 
da publicação no Diário da República.

2010-06-23. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203409188 

 Aviso (extracto) n.º 13161/2010
Por despacho de 22 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Di-

rectivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de 
contrato por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas 
com Fátima Augusta Vivas, para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 5, no 
mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais — Gabinete de 
Apoio a Programas, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao da 
publicação no Diário da República.

2010 -06 -23. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203408904 

 Aviso (extracto) n.º 13162/2010
Por despacho de 22 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 

e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com 
Femida Mahomed Shafi, para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 3, 
no mapa de pessoal deste Instituto — Departamento de Administra-
ção e Património, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao da 
publicação no Diário da República.

2010 -06 -23. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203408937 

 Aviso (extracto) n.º 13163/2010
Por despacho de 22 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 

e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com 
Helder Miguel Rodrigues Batista, para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria e carreira de Assistente Operacional, posição remunera-
tória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Vila 
Real — Núcleo Administrativo e Financeiro, aprovado nos termos do 
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos 
ao dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

2010 -06 -23. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203408953 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 10861/2010
Nos termos do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
e pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 
3 de Abril, considerando os princípios e normas que regem a actuação 
dos institutos públicos e atendendo, em especial, à particular relevância 
da missão e atribuições prosseguidas pelo INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., no âmbito da 
política nacional de saúde, expressamente reconheço o interesse público 
subjacente ao exercício de funções dos membros do conselho directivo 
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do referido instituto, nomeados por meu despacho de 24 de Maio do 
corrente ano, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 
31 de Maio de 2010 (despacho n.º 9227/2010).

23 de Junho de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro Jorge.
203414039 

 Despacho n.º 10862/2010
1 — Nos termos dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei 

n.º 188/2003, de 20 de Agosto, e do artigo 15.º do Estatuto do Gestor 
Público, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, al-
terado pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, aplicável por força 
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto, 
nomeio, em regime de comissão de serviço, tendo em conta o seu perfil 
e aptidão para o desempenho do cargo, para exercer funções no conse-
lho de administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar para o 
triénio de 2010 -2012:

a) Licenciada Maria Helena Ferreira de Lancastre Osório de Medeiros 
Ferreira Pasquali Almeida, para o cargo de directora clínica; e

b) Licenciado António João Teixeira Paredes, para o cargo de vogal.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Abril de 2010.
23 de Junho de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 

Jorge.
203413853 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Departamento de Gestão e Administração Geral

Deliberação n.º 1152/2010
Por deliberação do Conselho Directivo da Administração Regional 

de Saúde do Norte, I. P., datada de 11 de Fevereiro de 2010, foi auto-
rizado o pedido de cessação do cargo de Directora do Departamento 
de Saúde Pública, em regime de Comissão de Serviço, da Dr.ª Delfina 
da Luz Meneses Rebelo Antunes Ferreira da Silva, com efeitos a 8 de 
Fevereiro de 2010.

Pela mesma deliberação foi, ainda, nomeada no referido cargo, em re-
gime de substituição e por urgente conveniência de serviço, a Dr.ª Maria 
Neto Miranda Araújo.

Data: 22/06/2010. — Nome: Maria Judite Castro Oliveira, Cargo: 
Directora do Departamento de Gestão e Administração Geral.

203410264 

 Despacho n.º 10863/2010
Por despacho da Vogal do Conselho Directivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr.ª Filomena Cardoso, exarado em 
2010 -05 -27,no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a 
equiparação a bolseiro ao enfermeiro António Paulo Costa Rodrigues, a 
exercer funções no Centro de Saúde de Vila do Conde, do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Grande Porto V — Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
para a realização do estágio no âmbito da Pós -Licenciatura de Especiali-
zação em Enfermagem de Reabilitação, promovido pela Escola Superior 
de Saúde do Vale do Ave, nos períodos de 2010 -05 -31 a 2010 -07 -02, 
2010 -10 -04 a 2010 -12 -17 e de 2011 -01 -03 a 2011 -01 -28, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 12 horas semanais.

Data: 22/06/2010. — Nome: Maria Judite Castro Oliveira, Cargo: 
Directora do Departamento de Gestão e Administração Geral.

203410207 

 Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.º 13164/2010
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar, de 23 -06 -2010:
Autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, com o Dr. António Manuel Rodriguez de 
Sousa, na categoria de Assistente Graduado Sénior de Ortopedia da car-
reira especial médica — área hospitalar, em regime de 35 horas semanais, 
do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Torres Vedras.

Torres Vedras, de 24 de Junho de 2010. — O Presidente do Conselho 
de Administração, Dr. José Manuel Gonçalves André.

203415295 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Centro

Aviso n.º 13165/2010
1 — Nos termos do disposto no n.os 3 e 4 do artigo 6.º, dos n.os 1 e 

3 do artigo 9.º e do artigo 50.º, todos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, conjugada com a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
torna-se público que, por meu despacho de 25 de Março de 2010, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, destinado 
ao preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de 
Técnico Superior — Área de Sociologia, previsto no mapa de pessoal 
da Delegação Regional do Centro (DRC) do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.).

2 — Por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, 
sob o n.º 14/2010/SEAP, de 10 de Janeiro de 2010, e por despacho do Mi-
nistro de Estado e das Finanças, sob o n.º 39/10/MEF, de 03 de Fevereiro 
de 2010, foi concedido parecer favorável, a título excepcional, nos termos 
do n.º 6, do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

3 — Considerada a dispensa temporária da obrigatoriedade de con-
sulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), até à publicação de procedimento concur-
sal para constituição de reservas de recrutamento, não foi efectuada a 
consulta prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro.

4 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de Março, e em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 
da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados a 
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

6 — Legislação aplicável: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro e Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

7 — Caracterização do posto de trabalho: Posto de trabalho para 
o desempenho de funções de de investigação no domínio da área da 
Redução de Riscos e Minimização de Danos em substâncias psicoacti-
vas; funções de Coordenação de intervenções em espaços recreativos; 
Implementação, acompanhamento e avaliação de projectos; definição 
de linhas de orientação técnica para a intervenção, o acompanhamento, 
a monitorização e a avaliação de programas e projectos na área da 
Redução de Riscos e Minimização de Danos; apoiando a execução das 
actividades das Delegações Regionais/CRI; construção de instrumen-
tos de monitorização da execução dos Planos de Actividades anuais e 
elaboração de Relatórios; dinamização de intervenções de informação/ 
formação, integradas e focalizadas, sobre as substâncias psicoactivas e 
riscos associados ao seu consumo; produção e ou adaptação de módulos 
formativos ao nível da intervenção na área da Redução de Riscos e Mi-
nimização de Danos; No âmbito do PORI: construção de instrumentos 
de diagnóstico, de monitorização e de avaliação de base territorial; 
elaboração de pareceres técnicos e financeiros.

8 — Remuneração: Nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, o posicionamento dos trabalhadores recrutados numa 
das posições remuneratórias da carreira é objecto de negociação com a 
entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo 
do procedimento concursal.

9 — Local de trabalho: Delegação Regional do Centro do Instituto 
da Droga e da Toxicodependência, I. P., CRI de Castelo Branco, sito na 
rua Frederico Ultrich, n.º 47, 6000-124 Castelo Branco.

10 — Destinatários: Trabalhadores que detenham uma relação jurí-
dica de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado e por tempo determinado ou determinável, 
incluindo comissões de serviço.

11 — Requisitos gerais de admissão ao concurso: Nos termos do 
artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, podem ser admi-
tidos a este procedimento concursal os indivíduos que até ao termo do 
prazo de entrega das candidaturas, fixado no presente aviso, satisfaçam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Ter a nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido de exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício daquelas a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções a que se candidata;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.




