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 A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo 
do Instituto da Segurança Social, IP, de 21 de Julho de 2010.

30 de Julho de 2010 — A Directora da Unidade de Gestão Adminis-
trativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203553481 

 Aviso n.º 15647/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
10 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior 
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Setúbal — Instituto 
da Segurança Social, I. P. — Lista unitária de ordenação final.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do 
procedimento concursal comum para ocupação de dez postos de trabalho, 
previstos e não ocupados, da carreira e categoria de técnico superior, 
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Setúbal, visando o exercício 
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, no Centro Distrital de Lisboa, conforme Aviso 
n.º 17156/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 
1 de Outubro — DRH/TS/62/2009.

Candidatos aprovados:

Lista unitária de ordenação final 

Ordenação Nome Licenciatura Valor

1.º Patrícia Anabela Dias Kaki Serviço Social. . . 8,60
2.º José Domingos Machado 

Lopes
Org. e Gestão de 

Emp.
17,20

3.º Cecília Maria Santos Ca-
valheiro

Serviço Social. . . 16,50

4.º Isabel Maria Candeias Ca-
neira Fernandes a)

Org. e Gestão de 
Emp.

15,10

5.º Eulália das Dores Lino Du-
val a)

Educação de Infân-
cia

15,10

6.º Catina Saloio Ribeiro Fa-
neca a)

Org. e Gestão de 
Emp.

15,10

7.º Ana Maria Pais de Matos 
Tavares a)

Educação de Infân-
cia

15,10

8.º Maria Adelaide Marques 
Rodrigues a)

Org. e Gestão de 
Emp.

15,10

9.º Paula Cristina Barroso Pru-
dêncio Soares a)

Serviço Social  . . . 15,10

10.º Rosa Maria Realista da 
Conceição

Educação de Infân-
cia

14,75

11.º Patrícia Elisabete Correia 
Cruz Ferreira

Serviço Social  . . . 14,40

12.º Elsa Maria Pires Baltazar Psicologia. . . . . . 13,90
13.º Carla Maria Rodrigues Me-

deiros
Educação de Infân-

cia
13,80

14.º Helena Maria Marques 
Santos a)

Psicologia. . . . . . 13,00

15.º Ana Cristina Minguens An-
selmo Valadas Mendonça 
a)

Contab. e Finanças 13,00

16.º Rute Sofia Tapadas Abreu 
a)

Psicologia. . . . . . 12,50

17.º Maria Isabel Oliveira Ge-
sero Cuco Grosso a)

Contab. e Finanças 12,50

18.º Susana Isabel Ferreira Ba-
tista Ourives a)

Contab. e Finanças 12,50

19.º Cacilda Maria Antunes San-
tos Simões a)

Org. e Gestão de 
Emp.

12,50

20.º Mafalda Sofia Santos Mor-
gado Rodrigues a)

Psicologia. . . . . . 12,50

21.º Marcelo Ferreira Silva a) Org. e Gestão de 
Emp.

12,50

22.º Maria Vanessa Reis Fer-
reira André Alonso

Psicologia. . . . . . 12,33

23.º Ana Paula Henriques Santos Serviço Social. . . 12,00
24.º Sónia Maria Guerreiro 

Lopes
Contab. e Finanças 11,80

25.º Inês Alexandra Fernandes 
Vieira

Psicologia. . . . . . 11,30

a) Aplicação de critério de desempate

 A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo 
do Instituto da Segurança Social, I. P., de 21 de Julho de 2010.

30 de Julho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Adminis-
trativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203556495 

 Declaração de rectificação n.º 1578/2010
Por ter saído com inexactidão o aviso (extracto) n.º 14781/2010, 

publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 144, de 27 de Julho 
de 2010, a p. 40156, rectifica -se que onde se lê «Por despacho de 17 de 
Julho de 2010» deve ler -se «Por despacho de 12 de Julho de 2010».

27 de Julho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Adminis-
trativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203550402 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 12706/2010
O Decreto -Lei n.º 242 -B/2006, de 29 de Dezembro, que estabelece 

o sistema de pagamento às farmácias da comparticipação do Estado 
no preço dos medicamentos, determina que o prazo de validade das 
receitas médicas é de 20 dias contados, de forma contínua, da data da 
prescrição. Permite, contudo, que tal prazo possa ser alterado, em casos 
devidamente justificados.

O despacho n.º 19 320/2009, de 8 de Agosto, do Secretário de Estado 
da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 21 
de Agosto de 2009, veio, precisamente, dilatar o prazo de validade 
das receitas médicas, com fundamento na possibilidade de existirem 
constrangimentos no funcionamento dos serviços públicos de saúde 
que afectam os utentes, designadamente os mais vulneráveis, por força 
da vacinação contra a gripe sazonal, em cada época gripal, implicar a 
prescrição anual de um elevado número de receitas num período de tempo 
limitado, e pela data de início da comercialização desta vacina.

Esta medida revelou -se uma mais -valia para os profissionais e para os 
utentes, pelo que, em face das mesmas circunstâncias do ano transacto, 
se justifica que o prazo da validade das receitas médicas seja dilatado, 
de forma a permitir a prescrição antecipada daquela vacina

Assim, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 242 -B/2006, de 29 de Dezembro, determino que as receitas médicas 
nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas contra a gripe, para a 
época gripal de 2010 -2011, emitidas a partir de 1 de Setembro de 2010, 
são válidas até 31 de Dezembro do corrente ano.

23 de Julho de 2010. — O Secretário de Estado da Saúde, Óscar 
Manuel de Oliveira Gaspar.

203548702 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso n.º 15648/2010

Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhador 
com vista à constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, para o preenchimento de seis postos de 
trabalho de assistente operacional, no âmbito regional do mapa 
de pessoal da ARS Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e no artigo 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, por Despacho 
da Vogal do Conselho Directivo deste Instituto, de 23 de Julho de 2010, 
se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 
dias úteis a contar da data da publicitação no Diário da República, 
tendo em vista o preenchimento de 6 postos de trabalho para a carreira 
de assistente operacional, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal da ARS 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para o Agrupamento dos Centros de Saúde 
(ACES) do Médio Tejo I — Serra d’Aire.

Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem cons-
tituídas reservas de recrutamento próprias, presumindo -se igualmente 
a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela ECCRC, 
porquanto não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos 
termos dos artigos 41.º e seguintes daquela Portaria.




