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 Contrato (extrato) n.º 278/2012

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Nos termos e para efeitos na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008de 27 de fevereiro, torna -se público que, por des-
pacho do Conselho de Administração de 04 de maio de 2012, após 
procedimento Concursal, foi autorizada a celebração de contratos de 
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 01 de maio de 2012, para ocupação de 12 postos de trabalho 
na categoria de enfermeiro da carreira especial de enfermagem, no 
mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região 
Centro — Rovisco Pais:

Sérgio Manuel Rodrigues Batata — A remuneração base é fixada 
nos termos do disposto no artigo 214.º do RCTFP, sendo 1.252,71 €, 
correspondente a uma posição intermédia entre a 1.ª e 2.ª do nível re-
muneratório entre o 15 e 19,da tabela única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

Dora Isabel Matias Guímaro — A remuneração base é fixada nos ter-
mos do disposto no artigo 214.º do RCTFP, sendo 1.252,71 €, correspon-
dente a uma posição intermédia entre a 1.ª e 2.ª do nível remuneratório 
entre o 15 e 19,da tabela única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

Susana Isabel Faria de Almeida — A remuneração base é fixada 
nos termos do disposto no artigo 214.º do RCTFP, sendo 1.020,06 €, 
correspondente à posição remuneratória da tabela anexa ao Decreto -Lei 
n.º 411/99, de 15 de outubro e na tabela única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, a uma posição intermédia entre o nível 11 
e 12.

Sílvia Gonçalves da Costa Carraca — A remuneração base é fixada 
nos termos do disposto no artigo 214.º do RCTFP, sendo 1.201,48 €, 
correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 15, 
da tabela remuneratória única.

Susana Manuela Rosendo Ribeiro — A remuneração base é fixada 
nos termos do disposto no artigo 214.º do RCTFP, sendo 1.020,06 €, 
correspondente à posição remuneratória da tabela anexa ao Decreto -Lei 
n.º 411/99, de 15 de outubro e na tabela única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, a uma posição intermédia entre o nível 11 
e 12.

Carlos André Nunes Agostinho — A remuneração base é fixada nos 
termos do disposto no artigo 214.º do RCTFP, sendo 1.020,06 €, cor-
respondente à posição remuneratória da tabela anexa ao Decreto -Lei 
n.º 411/99, de 15 de outubro e na tabela única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, a uma posição intermédia entre o nível 11 
e 12.

18 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Administração, 
Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.

206114944 

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

Aviso n.º 7341/2012
Por despacho de 11 -01 -2012, 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 Bluemed Unipessoal, L.da, 
com sede social na Rua Poeta Adriano Correia de Oliveira, n.º 233, 
4510 -698 Fânzeres, a comercializar por grosso, importar e exportar 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir 
das suas instalações sitas na Rua Delfim Ferreira, n.º 323, 4100 -201 
Porto, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
referido despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o 
INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

16 -01 -2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.
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 Aviso n.º 7342/2012
Por despacho de 13 -01 -2012, 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 Escala Braga — Sociedade Gestora do 
estabelecimento, S. A., com sede em Sete Fontes, S. Victor, 4700 -308 
Braga, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na mesma 

morada, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

24 -01 -2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.
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 Aviso n.º 7343/2012

Procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de 
trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado — Lista unitária de ordenação final.
Pelo Aviso de Abertura n.º 24961/2011, de 30 de dezembro de 2011, 

foi aberto procedimento concursal comum, para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado tendo em vista 
o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de 
técnico superior do mapa de pessoal do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P..

Realizados os métodos de seleção previstos, procede -se à publicação 
da lista de ordenação final dos candidatos, nos termos do n.º 6 do ar-
tigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, lista essa que foi homologada 
por meu despacho de 14 de maio de 2012.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

Ordenação
dos

candidatos
Nome Valores

1.º Ana Teresa Cardoso da Fonseca  . . . . . . . . 15,839

 17 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Torgal.
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 Deliberação n.º 728/2012
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 37.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), do n.º 4 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, que aprovou a orgânica 
do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.) e do artigo 38.º da Lei -Quadro dos Institutos 
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 25 de ou-
tubro, e 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
pelo Decreto -Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, 
de 17 de janeiro, o Conselho Diretivo do INFARMED, I. P., delibera:

1 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, em cada membro do 
conselho diretivo, a competência para autorizar despesas até ao limite 
de € 24 939,90.

2 — São ratificados todos os atos que tenham sido praticados desde 
1 de junho de 2010 pelos membros do conselho diretivo no âmbito dos 
poderes ora delegados.

10 de maio de 2012. — O Conselho Diretivo: Jorge Torgal, Pre-
sidente — Hélder Mota Filipe, Vice -Presidente — Miguel Vigeant 
Gomes, Vice -Presidente — Cristina Furtado, Vogal — António Ne-
ves, Vogal.
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 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 7344/2012
Por despacho do Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P. de 30.03.2012:
Autorizados os regimes de horário acrescido, ao abrigo do n.º 2 do 

art.º 74.º e art.º 75.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, até 
31.12.2012, aos enfermeiros abaixo discriminados:

CRI Ocidental
Anabela Polido Carvalho.
Aríete Sebastiana de Sousa Gomes.




