
9396  Diário da República, 2.ª série — N.º 52 — 13 de março de 2012 

Nome do profissional Classificação 
final

Maria José Gonçalves Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,64
Licínia Isabel Pais Brás Gonçalves Malaquias . . . . . . . . . 13,53

 6 de março de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra 
Ângelo Ribeiro Marques.

205839975 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 385/2012
Por deliberação de 23 -01 -2012 do Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa foi i autorizado o regresso da 
licença sem remuneração superior a 1 ano, à Assistente Operacional, 
Teresa Maria Caraça Pereira Oliveira do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, com efeitos a 01 -02 -2012. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de março de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

205830001 

 Deliberação (extrato) n.º 386/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 01 -03 -2012, foi autorizada a acumulação de 
funções privadas, à assistente eventual de psiquiatria, Dr.ª Maria João 
Amado Avelino.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
5 de março de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Isabel Paixão.
205829744 

 Deliberação (extrato) n.º 387/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 16 -02 -2012, foi autorizada a acumulação 
de funções privadas, à Assistente Operacional, Maria de Lurdes Gui-
lherme Augusto e Carvalho do mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
5 de março de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração,  

Isabel Paixão.
205829396 

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

Despacho n.º 3687/2012
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 h) do artigo 2.º dos mesmos 
Estatutos a Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação é uma 
Unidade Orgânica do INFARMED, I. P., cujas competências se encon-
tram descritas no artigo 10.º dos mesmos Estatutos;

c) Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 2.º 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 republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, e no n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 810/2007, de 
27 de julho, o cargo de diretor da Unidade de Sistemas de Informação 
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 6 do mesmo 
artigo 21.º, a nomeação da candidata Senhora Dra. Carina Patrícia Fra-
gueiro de Oliveira Adriano.

Decide o seguinte:
1 — Nomear, ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a Senhora Dra. 
Carina Patrícia Fragueiro de Oliveira Adriano para exercer, em comissão 
de serviço, o cargo de diretor da Unidade de Sistemas de Informação, 
com efeitos à data deste despacho;

2 — Determinar, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação atual, 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 fevereiro de 2012. — Pelo Presidente do Conselho Diretivo, o 
Vice -Presidente, Hélder Mota Filipe.

Sinopse curricular
I — Identificação:
Nome — Carina Patrícia Fragueiro de Oliveira Adriano.
Data de Nascimento — 30 de abril de 1977.
Formação Académica:
Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, concluída em dezembro de 

2001, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Pós -Graduação em Direito da Farmácia e do Medicamento, con-

cluída em junho de 2002, na Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra.

Pós -Graduação em Regulação e Avaliação em Medicamentos e Pro-
dutos de Saúde, concluída em julho de 2006, na Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa.

FORGEP — Programa de Formação em Gestão pública, concluído 
em maio de 2010, pelo Instituto de Administração Pública, I. P.

Experiência Profissional:
Iniciou funções no INFARMED, I. P., em agosto de 2001, na Di-

reção Operacional de Gestão da Comunicação, na carreira de técnica 
superior;

Em julho de 2003, no INFARMED, I. P., transitou para a Direção 
de Tecnologias de Sistemas de Informação, na carreira de técnica su-
perior.

Em julho de 2007, no INFARMED, I. P., transitou para a Assessoria 
de Gestão da qualidade, assumindo funções de técnica da qualidade.

Em novembro de 2008, no INFARMED, I. P., assumiu em regime de 
comissão de serviço o cargo de Diretora da Unidade da Qualidade.

Em julho de 2011, no INFARMED, I. P., assumiu em regime de subs-
tituição o cargo de Diretora da Unidade de Sistema de Informação.

205832205 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 3928/2012
Para os devidos efeitos torna -se público que foi concluído sem su-

cesso o período experimental da trabalhadora, Susana Antunes Ferreira 
Grilo, na carreira de inspetora. Nos termos do n.º 8 do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a nomeação é feita cessar, re-
gressando à situação jurídico -funcional de que era titular, com efeitos 
a 5 de janeiro de 2012.

2 de março de 2012. — O Inspetor -Geral, Fernando César Augusto.
205831696 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Secretaria-Geral

Aviso n.º 3929/2012
Torna -se público que, por despacho de homologação de 28 de dezem-

bro de 2011 do Diretor -Geral do Gabinete de Gestão Financeira, nos 
termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do artigo 75.º, a alínea c) 
do n.º 1 do artigo 76.º, todos do regime do CTFP aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, e ainda em conjugação com a cláusula 




