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entre as 10h e as 12h30 m e as 14h e as 16h30 m, na Avenida do Restelo, 
n.º 1, 1449 -008 Lisboa, ou enviadas por correio registado com aviso de 
recepção, para a mesma morada, até ao termo do prazo fixado.

11 — Ao formulário, que se encontra disponível na página electró-
nica da Casa Pia de Lisboa, os candidatos deverão anexar, sob pena de 
exclusão, fotocópias dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae datado e assinado, devendo no mesmo constar de 
forma explícita a duração das actividades desenvolvidas no âmbito da 
experiência profissional, sob pena de não serem valoradas.

b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Comprovativo das acções de formação frequentadas e da experi-

ência profissional mencionadas no curriculum vitae

12 — Atenta a urgência do presente recrutamento e a necessidade de 
manter a capacidade de intervenção e de resposta dos Serviços Centrais 
da Casa Pia de Lisboa, o presente procedimento reveste carácter urgente, 
nos termos da faculdade contemplada no n.º 4 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
pelo que é adoptado para o presente procedimento apenas um método 
de selecção obrigatório e um método de selecção facultativo:

a) Método de selecção obrigatório — Avaliação Curricular 
b) Método de selecção facultativo — Entrevista Profissional de Se-

lecção

12.1 — Atenta a urgência do presente recrutamento, e necessidade 
de celeridade na sua conclusão, nos termos do artigo 8.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente procedimento decorrerá através 
da utilização faseada dos métodos de selecção, sendo o primeiro método 
aplicável à universalidade dos candidatos admitidos, e convocados para 
o segundo método apenas parte dos candidatos aprovados no 1.º, em 
tranches de 50 candidatos, por ordem decrescente da avaliação obtida 
no primeiro método.

12.2 — A avaliação curricular incidirá especialmente sobre as funções 
que os candidatos têm desempenhado, visando analisar a sua qualifica-
ção, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada 
e tipo de funções exercidas.

12.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comporta-
mentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevis-
tador e o entrevistado, designadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal.

12.4 — A ponderação de cada um dos métodos de selecção para a 
valoração final, traduzida na escala de 0 a 20 valores, será de 70 % 
para a avaliação curricular e de 30 % para a entrevista profissional de 
selecção.

12.5 — Qualquer dos métodos de selecção tem carácter eliminatório, 
sendo excluídos os candidatos que não comparecerem à sua realização 
ou que obtenham uma valorização inferior a 9,5 valores em qualquer 
deles.

12.6 — Em situação de igualdade de valoração aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

13 — Os candidatos aprovados na avaliação curricular são convocados 
para a entrevista profissional de selecção por uma das formas previstas 
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

14 — A classificação final dos candidatos resultará da média aritmé-
tica ponderada das classificações quantitativas dos métodos de selecção, 
é expressa na escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candidatos 
que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores.

15 — Composição do júri:
Presidente: Isabel Maria Amarante Palminha, Directora da Unidade 

de Planeamento e Gestão Estratégica
Vogais efectivos: Jorge Alexandre Oliveira Duque, Director Executivo 

do CED Francisco Margiochi, e Maria Gabriela Gomes Ribeiro Corvo, 
Técnica Superior.

Vogais suplentes: Elda Catarina da Silva Gregório, Técnica Superior, 
e Luís Manuel Martins Raimundo, Técnico Superior.

16 — As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final, são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e 
público das instalações da entidade empregadora, e disponibilizada na 
página electrónica da Casa Pia de Lisboa.

18 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos comprova-
tivos dos requisitos a que se refere o n.º 3 do presente aviso, desde que 
declarem sob compromisso de honra, no requerimento de formalização 

de candidatura, e em alíneas separadas, a situação precisa em que se 
encontrem relativamente a cada um deles.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

20 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e 
para efeitos de admissão a concurso os candidatos com deficiência devem 
declarar, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência.

26 de Julho de 2010. — A Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Maria Manuela Machado Araújo.

203535361 

 Gabinete de Estratégia e Planeamento

Despacho n.º 12453/2010
No uso da competência que me é conferida pelo artigo 35.º, n.º 1, 

do Código do Procedimento Administrativo, e pelo n.º 2, do artigo 9.º, 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, delego, 
sem poderes de subdelegação, na sudirectora -geral, Licenciada Cláu-
dia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim, a competência para, no pe-
ríodo de 28 de Julho a 11 de Agosto de 2010, inclusive, despachar 
todos os assuntos relativos ao Gabinete de Estratégia e Planeamento.

Lisboa, 27 de Julho de 2010. — O Director -Geral, José Luís Albu-
querque.

203535483 

 Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.

Despacho n.º 12454/2010

Nomeação em regime de substituição
O Decreto -Lei n.º 217/2007, de 29 de Maio, aprovou a orgânica do 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., (INR, IP), no desenvolvi-
mento da qual foram aprovados pela Portaria n.º 641/2007, de 30 de 
Maio, os Estatutos que determinam a sua organização interna.

Considerando que o lugar correspondente a dirigente de direcção 
intermédia do 1.º grau da Unidade de Investigação, Formação e Desen-
volvimento, se encontra vago, torna -se necessário proceder à nomeação 
do dirigente da unidade orgânica de forma a garantir não só o normal 
funcionamento do serviço mas também a consolidação da estrutura apro-
vada, visando a prossecução das atribuições cometidas ao INR, IP.

Assim:
Considerando os requisitos legais exigidos, bem como as competên-

cias técnicas e pessoais e a aptidão para o exercício do cargo de Director 
de serviços da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento.

Nomeio, em regime de substituição, no cargo de direcção intermédia 
do 1.º grau, director de serviços, da Unidade de Investigação, Forma-
ção e Desenvolvimento, a licenciada Lucília Fátima Guimarães Al-
ves Melo Silva, técnica superior do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P., nos termos do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 2010.
Lisboa, 25 de Junho de 2010. — A Directora, Alexandra Pimenta.

203530793 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 12455/2010
O despacho conjunto de 26 de Janeiro de 1993 publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 87, de 14 de Abril de 1993 definiu a deficiência 
da hormona do crescimento na criança e a síndroma de Turner como 
sendo as situações patológicas que beneficiavam de comparticipação 
integral na administração da hormona do crescimento.
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Através do despacho n.º 2623/2010, de 9 de Fevereiro, alargou-se 
este regime especial na indicação terapêutica da perturbação do cres-
cimento em crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional 
(SGA — small for gestational age).

Existem outras indicações clínicas aprovadas para utilização da hor-
mona do crescimento. Decorrente da avaliação da evidência clínica 
apresentada, concluiu-se que a utilização da hormona do crescimento 
na síndrome de Prader-Willi e na terapêutica de substituição em adultos 
com pronunciada deficiência em hormona do crescimento com início na 
infância, desde que se trate de défice de hormona do crescimento isolado, 
deveria beneficiar de comparticipação integral na administração da hor-
mona do crescimento, desde que prescritas nas indicações restritas do 
resumo das características do medicamento (RCM) e acompanhadas pela 
comissão nacional para a normalização da hormona do crescimento.

Cabe exclusivamente ao INFARMED — Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., a competência para a avaliação 
do pedido de comparticipação dos medicamentos contendo a hormona 
do crescimento.

Ao abrigo do artigo 20.º do regime das comparticipações do Es-
tado no preço dos medicamentos, aprovado em anexo do Decreto-Lei 
n.º 48-A/2010, de 13 de Maio, determina-se:

1 — As situações patológicas que beneficiam de comparticipação in-
tegral na administração da hormona do crescimento são as seguintes:

a) Deficiência da hormona do crescimento na criança;
b) Síndroma de Turner;
c) Perturbações do crescimento [altura actual < – 2,5 desvios-padrão 

(DP) e altura ajustada à dos progenitores < – 1 DP] em crianças que 
nasceram pequenas para a idade gestacional (SGA — small for ges-
tational age), com um peso e ou comprimento à nascença inferior a  
– 2 DP, que não conseguiram uma recuperação do crescimento até aos 
4 anos ou mais de idade (DP da velocidade de crescimento < 0 durante 
o último ano);

d) Síndrome de Prader-Willi;
e) Terapêutica de substituição em adultos com pronunciada deficiência 

em hormona do crescimento com início na infância, desde que se trate 
de défice de hormona do crescimento isolado.

2 — As outras indicações da hormona do crescimento carecem sempre 
de prévio ensaio clínico de investigação, cujos protocolos e conclusões 
devem ser comunicados à comissão nacional para a normalização da 
hormona do crescimento.

3 — Os ensaios referidos no número anterior poderão ser apenas da 
responsabilidade dos centros de diagnóstico e tratamento.

4 — Os protocolos e as conclusões referidos no n.º 2 devem acompa-
nhar o pedido de comparticipação dos medicamentos contendo hormona 
do crescimento a submeter ao INFARMED — Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.

5 — A utilização terapêutica, o registo e, bem assim, o seguimento de 
tratamento com a hormona do crescimento deverão observar as condi-
ções estabelecidas nos correspondentes protocolos clínicos, elaborados 
pela Comissão.

6 — É revogado o despacho n.º 2623/2010, de 1 de Fevereiro.
22 de Julho de 2010. — O Secretário de Estado da Saúde, Óscar 

Manuel de Oliveira Gaspar.
203532201 

 Despacho n.º 12456/2010
O despacho n.º 11728/2004, de 17 de Maio, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 139, de 15 de Junho de 2004, alterado pelo 
despacho n.º 5775/2005, de 18 de Fevereiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de Março de 2005, este último objecto 
da rectificação n.º 653/2005, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 79, de 22 de Abril de 2005, e pelo despacho n.º 10303/2009, de 13 de 
Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 20 de Abril 
de 2009, definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos 
para o tratamento da esclerose múltipla.

Face à solicitação de comparticipação de novos medicamentos desti-
nados ao mesmo fim terapêutico e à caducidade da comparticipação de 
medicamentos por não comercialização torna -se necessário actualizar 
o despacho em apreço.

Assim, nos termos do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-
-Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de Maio, determino que o anexo do despacho 
n.º 11728/2004, de 17 de Maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 139, de 15 de Junho de 2004, alterado pelo despacho 
n.º 5775/2005, de 18 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 54, de 17 de Março de 2005, este último objecto da rectifi-
cação n.º 653/2005, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, 
de 22 de Abril de 2005, e pelo despacho n.º 10303/2009, de 13 de Abril, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 20 de Abril de 
2009, passe a ter a seguinte redacção:

«Acetato de glatirâmero:
Copaxone, 28 seringas pré -cheias de solução injectável doseada a 

20 mg/ml.

Interferão -beta 1a:
Avonex, 4 seringas pré -cheias de solução injectável doseada a 6 

MUI/0,5 ml;
Rebif, 12 seringas pré -cheias de solução injectável doseada a 6 

MUI/0,5 ml;
Rebif, 12 seringas pré -cheias de solução injectável doseada a 12 

MUI/0,5 ml;
Rebif, 4 cartuchos de solução injectável doseada a 12 MUI/ ml;
Rebif, 4 cartuchos de solução injectável doseada a 24 MUI/ ml.

Interferão -beta 1b:
Betaferon, 15 frascos para injectáveis de pó e solvente para solução 

injectável doseada a 8 MUI/ml;
Extavia, 15 frascos para injectáveis de pó e solvente para solução 

injectável doseada a 8 MUI/ml.»
22 de Julho de 2010. — O Secretário de Estado da Saúde, Óscar 

Manuel de Oliveira Gaspar.
203532323 

 Despacho n.º 12457/2010
O despacho n.º 10 279/2008, de 11 de Março, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 69, de 8 de Abril de 2008, definiu as condições 
de dispensa e utilização de medicamentos opióides prescritos para o 
tratamento da dor oncológica moderada a forte.

Face à solicitação de comparticipação de novos medicamentos desti-
nados ao mesmo fim terapêutico e à caducidade da comparticipação de 
medicamentos por não comercialização torna -se necessário actualizar 
o despacho em apreço.

Assim, nos termos do disposto no artigo 4.º, na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 5.º e no n.º 2 do artigo 20.º do regime das comparticipações do 
estado no preço dos medicamentos, aprovado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 48 -A/2010, de 13 de Maio, determino que o anexo do despacho 
n.º 10279/2008, de 11 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 69, de 8 de Abril de 2008, na sua redacção actual, passe a 
ter a seguinte redacção:

«Buprenorfina:
Buprex, 20 comprimidos sublinguais a 0.2 mg;
Transtec 35 μg/h, 5 sistemas transdérmicos a 35 μg/h;
Transtec 35 μg/h, 10 sistemas transdérmicos a 35 μg/h;
Transtec 52,5 μg/h, 5 sistemas transdérmicos a 52,5 μg/h;
Transtec 52,5 μg/h, 10 sistemas transdérmicos a 52,5 μg/h;
Transtec 70 μg/h, 5 sistemas transdérmicos a 70 μg/h;
Transtec 70 μg/h, 10 sistemas transdérmicos a 70 μg/h.

Fentanilo:
Actiq, 15 pastilhas a 0,2 mg;
Actiq, 15 pastilhas a 0,4 mg;
Actiq, 15 pastilhas a 0,6 mg;
Actiq, 15 pastilhas a 0,8 mg;
Actiq, 15 pastilhas a 1,2 mg;
Actiq, 15 pastilhas a 1,6 mg;
Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 12 μg/h;
Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 25 μg/h;
Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 50 μg/h;
Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 75 μg/h;
Durogesic, 5 sistemas transdérmicos a 100 μg/h;
Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 25 μg/h;
Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 50 μg/h;
Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 75 μg/h;
Fentanilo Actavis, 5 sistemas transdérmicos a 100 μg/h;
Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 μg/h;
Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 25 μg/h;
Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 50 μg/h;
Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 75 μg/h;
Fentanilo Ardicat, 5 sistemas transdérmicos a 100 μg/h;
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 12,5 μg/h;
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 25 μg/h;
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 50 μg/h;
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 75 μg/h;
Fentanilo Sandoz, 5 sistemas transdérmicos a 100 μg/h;




