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Inglês:
Compreensão — utilizador independente;
Conversação — utilizador independente;
Escrita — utilizador independente.

Aptidões e competências técnicas:
Técnico oficial de contas;
Capacidade de planificação, estruturação e gestão de projetos;
Conhecimento avançado em tipos diferentes de instrumentos do pla-

neamento, de monitorização e de avaliação.

Aptidões e competências informáticas:
Conhecimento avançado em Microsoft Office e Open Office;
Conhecimento avançado em Internet;
Conhecimento avançado dos sistemas operativos Windows e Mac-

intosh;
Conhecimento médio na gestão de páginas de Internet;
Conhecimento médio Photoshop e Corel Draw;
Conhecimento médio em Blogger;
Conhecimento médio de edição de vídeo;
Desenvolve diversas aplicações informáticas em Excel, no âmbito 

de análise contabilística, fiscal, viabilidade económica de empresas e 
simplificação de procedimentos operacionais nas empresas;

Coautor de sessões de apresentações sobre alterações fiscais, mo-
tivadas pelos orçamentos do Estado desde 2001 a 2007, para os mais 
diversos públicos — estudantes universitários, empresários, formadores, 
funcionário da Direção de Finanças, e pessoas em geral.

Aptidões e competências artísticas:
Boa capacidade criativa e de inovação;
Boa capacidade para trabalhos de design, comunicação e imagem;
Boa capacidade para produzir folhetos boletins de notícias, poster e 

anunciar outros/materiais de marketing.

Outras aptidões e competências:
Boa capacidade para tomada de decisão, liderança e gestão de recursos 

humanos em contextos interculturais;
Boa capacidade para comunicar eficientemente e trabalhar em 

equipa;
Boa capacidade de comunicação e facilidade na criação de contactos 

e parcerias;
Boa capacidade para lidar e negociar com os parceiros/as diversas 

partes interessadas;
Boas aptidões sociais, com facilidade de integração em ambientes 

multiculturais e multietárias;
Boa aceitação das diferenças culturais e forte motivação para a ajuda 

ao outro;
Elevada sensibilidade para reconhecer necessidades a diversos meios;
Boa capacidade de associativismo e de ações de voluntariado.

Informação adicional:
Foi presidente do Núcleo Estudantes e Licenciados de Contabilidade 

da Universidade Lusíada — Famalicão (NELCUL -F), em 2000 -2001;
Organizou o 1.º Congresso Internacional da Paramiloidose para Téc-

nico de Saúde, realizado em 5 e 6 de junho de 2009;
Organizou seminários, conferências, workshops e atividades, para 

um grande número de pessoas, pelo grupo de jovens e escuteiros, a 
nível núcleo e regional;

Colabora com a direção da Associação Portuguesa Paramiloidose 
e Cruz Vermelha na modernização das suas organizações e criação de 
candidaturas/projetos.

206260517 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1010/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., profe-

rida em 16/03/2012, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, 
da mobilidade interna na categoria, do assistente graduado de medicina 
geral e familiar, Dr. José Manuel Carapinha, ao abrigo do artigo 64.º, da 
Lei n.º 12 - A/ 2008, de 27 de fevereiro, do mapa de pessoal do ACES do 
Alentejo Central I/UCSP do Alandroal, para o mapa de pessoal do ACES 
do Alentejo Central II/USF Alcaides, com efeitos ao dia 09/07/2012.

12 de julho de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

206260599 

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

Aviso n.º 9950/2012
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 sociedade Pharmakern Portugal — Produtos 
Farmacêuticos, Soc. Unipessoal, L.da, com sede social no Edifício Atlas 
II, Av. José Gomes Ferreira, n.º 11 — 3.º  - Sala 31, 1495 -139 Algés, a 
comercializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada Nacional n.º 9, Terrugem — Vila Verde, 2711 -901 Sintra, 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.

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

206257926 

 Aviso n.º 9951/2012
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 Ferreira do 
Alentejo, com sede na Rua da Eira, n.º 13, Ferreira do Alentejo, 7900-195 
Ferreira do Alentejo, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas 
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas na Rua Infante D. Henrique, n.º 3, 7900-647 Ferreira do Alentejo, 
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 de junho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257901 

 Aviso n.º 9952/2012
Por despacho de 21 -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 Domus Fraternitas — Fundação de Solida-
riedade Social, com sede no Caminho de Montariol, S/N, Apartado 1218, 
4710 -316 Braga, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e im-
portadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas no 
Centro de Acolhimento O Poverello, Caminho de Montariol, S/N, Apar-
tado 1218, 4710 -316 Braga, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data do despacho, e considerando -se renovada por igual perí-
odo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

27 de junho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257918 

 Aviso n.º 9953/2012
Por despacho de 25 -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 da Póvoa de 
Varzim, com sede no Largo da Misericórdia, Apartado 314, 4494 -909 
Póvoa do Varzim, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e 
importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas na Rua Dr. Leonardo Coimbra, S/N, 4494 -909 Póvoa de Varzim, 
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.

27 de junho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257886 

 Aviso n.º 9954/2012
Por despacho de 21-06-2012, 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 da Vila de 
Chamusca, com sede na Rua Eng.º Pimentel Rolim — Apartado 42, 
2140-125 Chamusca, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas 
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
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rados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas no Largo da República, 2140-133 Chamusca, sendo esta autoriza-
ção 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.

27 de junho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257812 

 Aviso n.º 9955/2012
Por despacho de 25-06-2012, 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 Arruda dos 
Vinhos, com sede na Rua Manuel Policarpo Martins, n.º 23, R/c, Esq., 
2630-257 Arruda dos Vinhos, 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 Largo José Vaz Monteiro, n.º 10, 2360-248 Arruda 
dos Vinhos, 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.

27 de junho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257829 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Despacho (extrato) n.º 9962/2012

Por despacho de 21/06/2012, do Presidente do Conselho Diretivo 
do INSA, Prof. Doutor José Pereira Miguel, 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, 
a trabalhadora abaixo indicada, concluiu com sucesso, o período expe-
rimental na carreira técnica superior, na sequência da celebração com 
este Instituto, do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado:

Catarina Carneiro Silva — 17, 53 valores

9 de julho de 2012. — O Presidente do INSA, I. P., Prof. Doutor 
José Pereira Miguel.

206258614 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 9963/2012
Considerando que o Decreto -Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, ao 

aprovar a nova orgânica do Ministério da Ciência e da Educação, criou 
a Direção -Geral da Administração Escolar, abreviadamente designada 
por DGAE;

Considerando que o Decreto Regulamentar n.º 25/2012, de 17 de 
fevereiro, aprovou o modelo de organização interna da DGAE, a Portaria 
n.º 147/2012, de 16 de maio, aprovou a estrutura nuclear dos serviços 
e as suas competências, e o Despacho n.º 8674/2012, de 6 de junho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 28 de junho de 
2012, aprovou as unidades flexíveis da DGAE;

Atendendo à necessidade de assegurar o normal funcionamento 
dos serviços, em função da estrutura orgânica aprovada, é no-
meado, em regime de substituição, nos termos conjugados do 
disposto nos artigos 2.º e 27.º Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
redação dada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, alínea b) do n.º 1 do 
artigo 1.º e artigo 3.º do Despacho n.º 8674/2012, de 6 de junho, 
para o exercício de cargo de direção intermédia de 2.º grau, da 
Divisão de Concursos, o mestre Francisco Manuel Grácio Gon-
çalves, professor da Escola Básica e Secundária Abel Botelho, 

Agrupamento de Escolas Abel Botelho — Tabuaço, cuja síntese 
curricular figura em anexo.

O presente despacho produz efeitos a partir de 17 de maio de 2012.
28 de junho de 2012. — O Diretor -Geral, Mário Agostinho Alves 

Pereira.

ANEXO

Síntese curricular
Nome: Francisco Manuel Grácio Gonçalves
Data de Nascimento: 21/10/1971
Habilitações Académicas:
Doutorando História Antiga, UAL/Universidade de Salamanca;
Curso de Formação Avançada em História Antiga; UAL/Universidade 

de Salamanca;
Mestrado em História, FCSH,ULL;
Pós -Graduação em História das Civilizações Pré-

-Clássicas — Egiptologia, FCSH,UNL;
Curso de Formação Especializada em Administração e Gestão Es-

colar, ISET;
Curso de Formação Especializada de Professores de Português como 

Língua Estrangeira (EPLE), CIAL;
Licenciatura em História (Ensino de), FCSH,ULL;
Licenciatura em História, FCSH,ULL.

Experiência Profissional:
Desempenhou funções docentes e dirigentes no ensino básico, secun-

dário e no ensino superior. Desempenhou ainda, funções nas áreas da 
educação (Direção Geral de Formação Vocacional; Agência Nacional 
para a Qualificação e Direção Geral de Recursos Humanos da Educa-
ção) e da cultura (Instituto Português de Museus e Museu Nacional de 
Arqueologia).

Foi responsável por vários projetos no âmbito dos serviços educa-
tivos e de extensão cultural de museus, bem como pela coordenação e 
organização de diversas atividades de dinamização cultural (Comissário 
Executivo e outras).

Desenvolveu variados estudos na área da História Antiga, em par-
ticular da época pré -clássica (egiptologia), clássica e das Ciências da 
Educação, assim como na área da Língua e Cultura Portuguesa e no 
Ensino do Português para Estrangeiros. É também autor e colaborador 
em obras e artigos de caráter técnico, científico e pedagógico.

Da formação nacional e internacional realizada, destacam -se: “Gré-
cia Pré -Clássica e Clássica - Educação, Cultura e Língua”, Grécia 
Continental — Ática, Peloponeso, Delfos — e Creta; “II Congrés Ibéric 
D’Egiptologia”, Universitat Autónoma de Barcelona — Bellaterra/
Barcelona; “A História em Tempo de Mudança”, University of Cope-
nhagen — Copenhaga/Dinamarca; “Percursos e Dinâmicas Educativas 
e Formativas”, ME; “A Vida Quotidiana em Bizâncio”, MNA; “Olha-
res Cruzados Sobre Educação”, ISCTE; “Cenas Rituais de Triunfo 
Guerreiro — Tópos de Discurso Iconográfico do Antigo Egito” — UNL; 
“Museus e Educação”, IPM e “Os Faraós e a Elite Dirigente”, FCG.

206257561 

 Despacho n.º 9964/2012
Considerando que o Decreto -Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, ao 

aprovar a nova orgânica do Ministério da Ciência e da Educação, criou 
a Direção -Geral da Administração Escolar, abreviadamente designada 
por DGAE;

Considerando que o Decreto Regulamentar n.º 25/2012, de 17 de 
fevereiro, aprovou o modelo de organização interna da DGAE, a Portaria 
n.º 147/2012, de 16 de maio, aprovou a estrutura nuclear dos serviços 
e as suas competências, e o Despacho n.º 8674/2012, de 6 de junho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 28 de junho de 
2012, aprovou as unidades flexíveis da DGAE;

Atendendo à necessidade de assegurar o normal funcionamento dos 
serviços, em função da estrutura orgânica aprovada, é nomeada, em 
regime de substituição, nos termos conjugados do disposto nos artigos 
2.º e 27.º Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pelas Leis 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de dezembro e 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º e artigo 4.º do Despacho 
n.º 8674/2012, de 6 de junho, para o exercício de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, da Divisão de Gestão de Processos, a mestre 
Joana Maria Cachopas Fialho Gião, técnica superior da Direção -Geral 
da Administração Escolar, cuja síntese curricular figura em anexo.

O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de agosto de 2012.
28 de junho de 2012. — O Diretor -Geral, Mário Agostinho Alves 

Pereira.




