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

Despacho n.º 1575/2012
O Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED — Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) Nos termos do artigo 1.º, n.º 3, dos Estatutos do INFARMED apro-

vados pela Portaria n.º 810/2007, de 27 de julho, as unidades orgânicas 
referidas nos números anteriores podem ser desagregadas em unidades 
funcionais, núcleos e subunidades orgânicas, dirigidas por chefes de 
unidade, cargo de direção de 2.º grau;

b) Nos termos do disposto da alínea i) do artigo 2.º dos mesmos 
Estatutos a Direção de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais 
é uma Unidade Orgânica do INFARMED, I. P., que, segundo o n.º 1 
do artigo 12.º do Regulamento Interno do INFARMED, I. P., aprovado 
pelo Despacho Normativo n.º 5/2008, se encontra desagregada em três 
subunidades, entre as quais a Unidade de Recursos Humanos;

c) Nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 4, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pelo artigo 29.º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e no artigo 1.º n.º 1, da Portaria 
n.º 810/2007, de 27 de julho, o cargo de diretor da Unidade de Recursos 
Humanos é de direção intermédia de 2.º grau;

d) Nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual, procedeu -se a concurso para o provimento 
do cargo de diretor da referida Unidade, com observância de todo o 
formalismo legal;

e) No referido concurso, o júri propôs, nos termos do n.º 5 do mesmo 
artigo 21.º, a nomeação da candidata Senhora Dra. Patrícia Isabel Ca-
chola Maldito Lowden.

Decide o seguinte:
1 — Nomear, ao abrigo do disposto nos artigos 21.º, n.os 8 e 9, da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a Senhora Dr.ª Patrícia 
Isabel Cachola Maldito Lowden para exercer, em comissão de serviço, 
o cargo de diretor da Unidade de Recursos Humanos, com efeitos à 
data deste despacho;

2 — Determinar, ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.º 10, da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, a publicação do presente Despacho de 
nomeação no Diário da República, juntamente com uma nota relativa 
ao currículo académico e profissional da nomeada;

3 — Determinar à Direção de Recursos Humanos, Financeiros e 
Patrimoniais (DRHFP) que desencadeie as diligências necessárias para 
execução do presente despacho.

22 de setembro de 2011. — Pelo Presidente do Conselho Diretivo, o 
Vice -Presidente, Hélder Mota Filipe.

Sinopse curricular
I — Identificação:
Nome: Patrícia Isabel Cachola Maldito Lowden.
Data de nascimento: 11 de março de 1977.

II — Habilitações literárias:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa.

III — Experiência Profissional:
a) Agosto de 2010 até setembro de 2011 — desempenha funções na 

Unidade de Recursos Humanos do INFARMED, I. P.;
b) Maio de 2009 até agosto de 2010 — chefe de divisão, em regime 

de substituição, na Divisão de Gestão de Recursos Humanos do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa.

c) Março de 2003 a maio de 2009  — exerceu funções de jurista no 
Gabinete Jurídico do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., pertencendo ao 
mapa de pessoal;

d) De outubro de 2001 a outubro 2002 — estágio profissional, como 
estagiária na carreira técnica superior no então Instituto de Hidráulica, 
Engenharia Rural e Ambiente, do Ministério da Agricultura.

e) Desde maio de 2010 à presente data  — membro do Conselho de 
Ética do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 
Nova de Lisboa;

f) Exercício de advocacia de 2005 a 2008.

IV — Formação Profissional:
Frequentou diversas ações de formação, da qual se destaca:
“Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP; Forma-

ção em Recursos Laborais; Formação na tramitação do Procedimento 

Concursal”; Formações em SIADAP — Avaliação e Gestão do De-
sempenho; Formação em Legislação Laboral; Curso em Direito da 
Medicina — Questões Fundamentais; Formação em Procedimentos de 
Natureza Disciplinar nos Estabelecimentos e Serviços de Saúde; Forma-
ção no código da contratação pública; formação em responsabilidades 
tributárias; Curso de Formação Profissional NP 4427:2004 — Sistemas 
de Gestão de RH.
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 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Despacho (extrato) n.º 1576/2012
Por despacho de 20/1/2012, da Vogal do Conselho Diretivo do INSA, 

IP, Dra. Filomena Parra da Silva, torna -se público que, nos termos do 
n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado 
com os n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º e alínea c) do artigo 76.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em conjugação com a cláusula 
6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro e do 
Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 de março, as trabalhadoras 
abaixo identificadas, concluíram com sucesso, o período experimental, 
na sequência da celebração com este Instituto, de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado:

Alzira da Conceição Caria Lourenço dos Reis — 14,00 valores
Cecília Manuela da Costa Soares Conceição — 14,00 valores
Eulália Conceição Ferreira Simões Rodrigues — 13,00 valores
Paula Elisa de Sousa — 13,67 valores
24 de janeiro de 2012. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 

Paula Caires da Luz.
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior
Despacho n.º 1577/2012

1 — Considerando o disposto na alínea d) do n.º 3 do Despacho 
n.º 10043/2011, de 28 de julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 153, de 10 de agosto de 2011, e na alínea b) do n.º 1 do 
Despacho n.º 645/2012, de 9 de janeiro, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 12, de 17 de janeiro, e em aditamento ao meu 
Despacho n.º 285/2012, de 3 de janeiro, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2012, subdelego no reitor da 
Universidade Técnica de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel da Cruz 
Serra, com a possibilidade de subdelegar, a competência para aprovar as 
alterações orçamentais relativas a créditos especiais por acréscimo de 
receitas próprias, salvo quando aquelas se destinem a reforçar rubricas 
sujeitas a cativação.

2 — Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos po-
deres agora subdelegados, tenham sido entretanto praticados pelo reitor 
da Universidade Técnica de Lisboa, desde o dia 5 de janeiro de 2012.

25 de janeiro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
João Filipe Cortez Rodrigues Queiró.
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 Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de António Feijó

Aviso (extrato) n.º 1621/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, publica -se a lista do pessoal docente, 
desligado do serviço por passarem à situação de aposentados, no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2011: 

Nome
Grupo

de
recrutamento

Índice
de

vencimento
Produção
de efeitos

Maria Custódia Dias Esteves . . . . Grupo 110 299 01 -02 -2011

 25 de janeiro de 2012. — O Diretor, José António Fernandes da 
Silva.
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