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Augusto Monteiro Machado e Andreia Ribeiro Fernandes Pinto, para 
o preenchimento de 16 (dezasseis) postos de trabalho da categoria de 
enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES 
de Grande Lisboa II — Lisboa Oriental, com a remuneração definida nos 
termos do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
correspondente a 1.020,06 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Rogério Paulo Antunes Borges Dinis, Enfermeiro Es-
pecialista.

Vogais efetivos: António Joaquim dos Ramos Galvão, Enfermeiro Es-
pecialista, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, 
e Maria Cidália da Silva Baltazar, Enfermeira Especialista

O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

3 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206381459 

 Aviso (extrato) n.º 12446/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto de 2010, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 5 de julho de 2012, com as trabalhadoras Laura Maria 
Amaral Costa e Claudina Isabel Salgado Martins, para o preenchimento 
de 16 (dezasseis) postos de trabalho da categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES de Grande 
Lisboa II — Lisboa Oriental, com a remuneração definida nos termos 
do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, corres-
pondente a 1.020,06€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Rogério Paulo Antunes Borges Dinis, Enfermeiro Es-
pecialista.

Vogais efetivos: António Joaquim dos Ramos Galvão, Enfermeiro Es-
pecialista, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, 
e Liliana Maria Botelho Ferreira, Enfermeira Especialista.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

3 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206381589 

 Aviso (extrato) n.º 12447/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto de 2010, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 5 de julho de 2012, com as trabalhadoras, Maria Cibele 
Salgueiro Silva Rodrigues e Maria Raquel Ferreira da Silva Fernandes 
Branquinho para o preenchimento de 16 (dezasseis) postos de trabalho 
da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./ACES de Grande Lisboa II — Lisboa Oriental, com a remu-
neração definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, 
de 11 de novembro, correspondente a 1.020,06€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Rogério Paulo Antunes Borges Dinis, Enfermeiro Es-
pecialista.

Vogais efetivos: Carla Maria Ferreira Guerreiro da Silva Mendes, 
Enfermeira Especialista, que substituirá o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos, e Mercedes Alexandra Luís Veiga dos Santos de 
Oliveira, Enfermeira.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

3 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206381718 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 1264/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 26 de julho de 2012 e precedendo procedimento 
concursal aberto pelo Aviso n.º 5093/2010, publicado no Diário da Repú-
blica n.º 49, 2.ª série, de 11 de março de 2010, cuja lista unitária de ordenação 
final foi homologada em 03 de fevereiro de 2011 e publicada no Diário 
da República n.º 35, 2.ª série, de 18 de fevereiro de 2011, foi autorizada a 
celebração de contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeter-
minado, para o lugar de assistente operacional, com os trabalhadores abaixo 
identificados, com a carga horária de 35 horas semanais, posicionados entre o 
1.º e 2.º nível da TRU a que corresponde a remuneração mensal de € 487,46 
(quatrocentos e oitenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos) e para os 
postos de trabalho do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Lisboa, ao abrigo do previsto na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro 
e a conjugar com as disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro:

Aluzanda dos Santos Buncasil Cabral.
Ângela Maria Martins da Fonte.
Áurea Pereira Mendes.
Carla Sofia de Sousa Fernandes.
Carlos Jorge do Vale Martins.
Daniel José Cruz Sousa.
Daniel Nuno Alves Pereira.
Idalina Ribeiro Nogueira.
Jorge Manuel Urbano Gonçalves dos Santos.
Luciana Maria Henriques Lopes Russo.
Madalena Maria João Brigadeiro.
Maria Elisabete Santos Gonçalves Viegas.
Maria Emília Vicente Nunes Diogo.
Maria Goretti Severino Rodrigues Amaral.
Maria Helena da Costa Dias Monteiro.
Paula Dias Pacheco.
Pedro Manuel Nogueira Costa Santos Andrade.
Pedro Miguel Matos Judicibus.
Rita João Monteiro Soares da Gama.
Vânia Patrícia Almeida Domingos.
Ventura José Sousa Dias Cordeiro.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)
12 de setembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Isabel Paixão.
206382399 

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

Aviso n.º 12448/2012
Por despacho de 01-08-2012, 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 Mortágua, 
com sede na Rua Dr. António José Branquinho da Fonseca, n.º 4, 3450-
-151 Mortágua, 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 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 
INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

29-08-2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206383119 

 Aviso n.º 12449/2012
Por despacho de 01-08-2012, 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 o Hospital Particular de Viana do Castelo, 
L.da, com sede na Rua de S. João, 640, 4900-418 Viana do Castelo, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-




