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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.




