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 Aviso n.º 9524/2012
Por despacho de 20 -06 -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 Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 
Cacém, com sede na Rua Ramos da Costa, n.º 36, 7540 -200 Santiago do 
Cacém, 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 Unidade 
Conde Bracial, Rua Conde Bracial, 7540 -166 Santiago do Cacém, 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.

26 -06 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206235415 

 Aviso n.º 9525/2012
Por despacho de 20 -06 -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 Santa Casa da Misericórdia de Portel, 
com sede na Praça da República, n.º 1, 7220 -374 Portel, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas na Rua de Santa Catarina, 
S/N, 7220 -399 Portel, 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.

26 -06 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206235423 

 Aviso n.º 9526/2012
Por despacho de 20 -06 -2012, no uso de competência delegada, de 

harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de outubro, autorizo a Santa Casa da Misericórdia de Silves, com 
sede no Largo Comendador Vilarinho, Apartado 96, 8300 -158 Silves, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas no Edifício do Centro de 
Saúde, Rua Cruz de Portugal, S/N, 8300 -167 Silves, 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.

26 -06 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206235407 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 9450/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, do Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 19 de 
janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica -se a classi-
ficação profissional atribuída, por meu despacho, no uso das competências 
próprias previstas naqueles diplomas, ao professor a seguir indicado, que 
concluiu o Curso de Profissionalização em Serviço, com aproveitamento, 
na Universidade Aberta, nos termos do Despacho n.º 10 151/2009, de 2 
de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 16 de 
abril de 2009, e do Despacho n.º 2283/2012, de 27 de janeiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2012.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2011. 

Nome Grupo de recrutamento Classificação 
profissional

Nelson Joaquim Monteiro Freitas 540 — Eletrotécnica 12,5

 23 de abril de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

206233763 

 Despacho n.º 9451/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-

-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica -se a classificação profissional 
atribuída, por meu despacho de hoje, no uso das competências pró-
prias previstas naqueles diplomas, ao professor do ensino particular e 
cooperativo a seguir indicado, que concluiu com aproveitamento, no 
ano letivo de 2007 -2008, o 2.º ano da profissionalização em serviço.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2008. 

Nome
Grupo

de
recrutamento

Classificação 
profissional

Instituição de ensino 
superior

João Flávio Ribeiro de Bessa 550 14 Universidade do Mi-
nho.

 24 de abril de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

206233739 

 Despacho n.º 9452/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, do Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 19 
de janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica -se a 
classificação profissional atribuída, por meu despacho, no uso das com-
petências próprias previstas naqueles diplomas, às professoras a seguir 
indicadas, que concluíram o Curso de Profissionalização em Serviço, 
com aproveitamento, na Universidade Aberta, nos termos do Despa-
cho n.º 10 151/2009, de 2 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 74, de 16 de abril de 2009, e do Despacho n.º 4037/2010, 
de 1 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 
5 de março de 2010.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 

Nome
Grupo de recrutamento/disciplina 
curricular do ensino vocacional 

da Música

Classificação 
profissional 

(valores)

Maria Gorete Ferreira  . . . . 200 — Português e Estudos 
Sociais/História.

11,5

Maria Margarida Tomé Dias 
dos Reis.

M26 — Canto  . . . . . . . . . 15

 24 de abril de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

206233747 

 Despacho n.º 9453/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, do Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 19 
de janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica -se 
a classificação profissional atribuída, por meu despacho, no uso das 
competências próprias previstas naqueles diplomas, à professora a se-
guir indicada, que concluiu o Curso de Profissionalização em Serviço, 
com aproveitamento, na Universidade Aberta, nos termos do Despa-
cho n.º 10151/2009, de 2 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 74, de 16 de abril de 2009, e do Despacho n.º 4037/2010, 
de 1 de março, publicado Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 
de março de 2010.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 

Nome Grupo de recrutamento
Classificação 
profissional 

(valores)

Paula Maria da Silva de Oliveira 
Matos.

400 — História. . . . . . 12,5

 26 de abril de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

206233755 




