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 Aviso (extrato) n.º 1770/2013
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 152, de 6 de agosto de 2010, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012, com 
o trabalhador Sandra Isabel Pinto Ascensão Neves Simão, para o 
preenchimento de um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, 
da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES 
VI -Loures, 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: Cristina Alexandra Garcia Albuquerque Brás, Enfermeira 
Chefe do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Maria Fátima Simões Aparício Paiva Penedo, En-
fermeira Chefe do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos, e Maria Alice Alves Enfermeira Chefe do 
ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Deolinda Isabel Gomes Rosado, Enfermeira Chefe 
do ACES VI -Loures e Maria Paula Fernandes Page, Enfermeira Chefe 
do ACES VI -Loures.

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.

23 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206721342 

 Despacho (extrato) n.º 2117/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 13/11/2012:

Foi autorizada a consolidação da mobilidade interna nos ter-
mos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro da 
Técnica Superior, Carla Susana Rodeia Gonçalves pertencendo 
ao mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
para o mapa de pessoal da Administração Regional Saude Lisboa 
Vale Tejo, IP.

11 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206722606 

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

Despacho n.º 2118/2013
Por ter sido publicado com inexatidão, anula -se o Despacho (extrato) 

n.º 10133/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145 de 
27 de julho de 2012.

29 de janeiro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

206718524 

 Despacho n.º 2119/2013
Por despacho de 28 -01 -2013, do Exmo. Senhor Presidente do INSA, 

I. P., 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 Regula-
mento de Extensão n.º 1  -A/2010, de 1 de março, a trabalhadora abaixo 
indicada, concluiu com sucesso, o período experimental na categoria/car-
reira de assistente técnico, na sequência da celebração com este Instituto, 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:

Maria da Conceição Coelho Pereira — 17,086 valores
29 de janeiro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 

Paula Caires da Luz.
206721837 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Aviso n.º 1772/2013
Por meu despacho de 30 -01 -2013, torna -se público que, nos termos 

do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 fevereiro, 
conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, a técnica superior Célia Maria Severino Rocha Vieira, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação de 17 valores, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com esta Direção -Geral da Administração 
Escolar.

30 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral, Mário Agostinho Alves 
Pereira.

206721748 

 Despacho n.º 2120/2013
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 atri-
buída, por meu despacho, no uso das competências próprias previstas 
naqueles diplomas, à professora do ensino particular e cooperativo a 
seguir indicada, que concluiu com aproveitamento, no ano letivo de 
2007-2008, o 1.º ano da profissionalização em serviço, tendo ficado 
dispensada do 2.º ano, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do 
Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, com a nova redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro.

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

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

Aviso n.º 1771/2013
Por despacho de 22 -01 -2013, 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, foi revogada a autorização concedida através do Aviso 
n.º 7859/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de 
abril, para comercializar por grosso substâncias estupefacientes, psicotró-
picas e seus preparados, concedida à sociedade Udifar II — Distribuição 
Farmacêutica, S. A. nas suas instalações sitas na Rua Mala D’Uva, 
n.º 255, Ponte da Pedra, 2415 -203 Regueira de Pontes.

20 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206720079 

Vogais efetivos: Antónia Rijo Milheiro Marques Aparício, Assistente 
Técnica, Coordenadora da U. A. G. do ACES Grande Lisboa IV — Oei-
ras, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ana 
Maria Oliveira Morais, Assessor Superior da carreira técnica superior 
de Saúde — Ramo de Laboratório.

Vogais suplentes: José Guilherme Carvalho Mucha, Assistente Gra-
duado da carreira médica de saúde Pública do ACES Grande Lisboa IV 
e Mário Alcino Roque Fernandes, Assistente Técnico do ACES Grande 
Lisboa IV — Oeiras.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, conjugado com o n.º 1 da cláusula 6.ª do acordo coletivo 
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e regulamento de extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206722752 




