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Lista Unitária de ordenação final

Candidatos aprovados 

Ordenação Nome Valores

1.º Maria Clara Santos Adão . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,35
2.º Ana Bela Alves Pedro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,65
3.º Sandra Isabel Lobo Ribeiro Silva  . . . . . . . . . . 16,30 c)
4.º Maria Helena Pereira Rebelo . . . . . . . . . . . . . . 16,30 c)
5.º Maria Isaura Moreira Pinto Oliveira  . . . . . . . . 16,3
6.º Maria Amélia Neves Zink Vaio Lérias. . . . . . . 16,22 a)
7.º Paula Cristina Campilho Gomes  . . . . . . . . . . . 16,22

 Em igualdade de classificação prefere:
a) o candidato com deficiência
b) em função da valoração obtida no primeiro método de selecção
c) Valoração da experiência profissional
d) Valoração da Formação profissional
e) Preferência pelo candidato de maior idade

Candidatos excluídos
Andreia Susana Pereira a)
António Ferreira Ribeiro a)
Carla Isabel Gonçalves Mucha a)
Célia Marina Costa Sousa a)
José António Gomes Lima a)
José Manuel Pereira Nogueira b)
Maria João Sousa Aires b)
Maria Natália Ferreira Moura Lourenço a)

a) candidato com valoração inferior a 9,5 valores na prova teórica 
de conhecimentos

b) por não ter comparecido na data e hora marcada no local da reali-
zação da “prova de Conhecimentos”

A lista de ordenação final foi homologada por deliberação do Conselho 
de Administração de 29 de Novembro de 2010, encontra -se afixada nas 
Instalações deste Hospital (expositor dos RH) e publicitada na página 
electrónica em (www.hvalongo.min -saude.pt)

Da homologação cabe recurso a interpor, nos termos do n.º 3 do 
artigo 39.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

2 de Dezembro de 2010. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira.

204067312 

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

Aviso n.º 26714/2010
Por despacho de 03 -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, autorizo a manutenção da autorização para fabricar, co-
mercializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade OM Portuguesa, 
Laboratórios de Especialidades Farmacêuticas, S. A., a partir das instala-
ções sitas na Rua da Indústria, 2, Quinta Grande, 2720 -302 Amadora, por 
alteração da denominação social da sociedade para OM Pharma, S. A., 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

03 -12 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204069216 

 Aviso n.º 26715/2010
Por despacho de 28 -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, autorizo a sociedade Bene Farmacêutica, L.da, com 
sede social no Campo Grande, n.º 35, 7.º D, a comercializar por grosso, 
importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das instalações sitas na Quinta das Drogas e da 
Verdelha, Armazém A, 2615 -171 Alverca do Ribatejo, sendo esta autori-
zação válida por um ano a partir da data do despacho, e considerando -se 

renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

03 -12 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204069338 

 Despacho n.º 18885/2010
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º 

a 37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), da delegação 
de poderes constante da deliberação de 2 de Junho de 2010, do conselho 
directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde (INFARMED, I. P.), publicada sob o n.º 1127/2010, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 24 de Junho de 2010, e dos 
estatutos do INFARMED, I. P., aprovados pela Portaria n.º 810/2007, 
de 27 de Julho:

1 — Subdelego nos directores da Gabinete de Planeamento e Quali-
dade e do Gabinete Jurídico e de Contencioso os poderes para:

1.1 — Relativamente ao pessoal afecto à respectiva direcção:
a) Afectar o pessoal na área do respectivo serviço;
b) Autorizar deslocações em serviço no território nacional e ao es-

trangeiro, quanto a estas relativamente a colaboradores do respectivo 
serviço que se encontrem designados representantes em grupos ou 
comités ou comunitários;

c) Autorizar a realização de despesas com deslocações em serviço 
ao estrangeiro previstas na alínea anterior, até ao limite de (euro) 
2.000,00;

1.2 — Relativamente à actividade do seu serviço:
a) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados no 

respectivo serviço, excepto quando tenham matéria confidencial ou 
reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados;

b) Assinar toda a correspondência destinada à comunicação aos inte-
ressados das deliberações do Conselho Directivo, excepto no que respeita 
à correspondência dirigida aos Gabinetes de membros do Governo ou a 
qualquer órgão de soberania, bem como a que proceda à comunicação 
dos despachos de natureza normativa ou de qualquer outra informação 
vinculativa do INFARMED, I. P..

2 — A presente subdelegação não prejudica os poderes de avocação e 
superintendência do conselho directivo e do subdelegante no âmbito dos 
poderes ora subdelegados, bem como das suas competências próprias.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Junho de 2010, 
ficando deste modo ratificados todos os actos que tenham sido praticados 
desde aquelas datas no âmbito dos poderes ora subdelegados.

Lisboa, 28 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Direc-
tivo, Jorge Manuel Torgal Dias Garcia.

204068811 

 Despacho n.º 18886/2010
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º 

a 37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), do Decreto-
-Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, que aprovou a orgânica do INFAR-
MED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
(INFARMED, I. P.), dos estatutos do INFARMED, I. P., aprovados 
pela Portaria n.º 810/2007, de 27 de Julho, do regulamento interno do 
INFARMED, I. P. aprovado pelo despacho normativo n.º 5/2008, de 
22 de Novembro de 2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 29, de 11 de Fevereiro de 2008, e da delegação de competências 
constante da Deliberação n.º 77/CD/2010, de 2 de Junho de 2010 do 
Conselho Directivo do INFARMED, I. P.:

1 — Subdelego na directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mento, relativamente às atribuições desta, os poderes para:

a) Autorizar o fabrico e a importação de medicamentos de uso humano 
e experimentais;

b) Ordenar a realização de inspecções e vistorias aos estabelecimentos 
que se dedicam à distribuição e comercialização de medicamentos de uso 
humano e de produtos de saúde, designadamente os estabelecimentos 
de comércio por grosso de medicamentos, as farmácias e os postos 
de medicamentos, aos estabelecimentos, instituições e unidades em 
que dispositivos médicos sejam fabricados, importados ou exportados, 
distribuídos ou utilizados na prestação de cuidados de saúde e aos la-
boratórios de controlo de qualidade vinculados por contrato de análise 
a fabricantes de medicamentos;

c) Autorizar a colheita de amostras de medicamentos de uso humano 
e de produtos de saúde para controlo de qualidade;

d) Autorizar a recolha de medicamentos de uso humano e de produtos 
de saúde;




