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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 Ramos Galvão, Enfermeiro Espe-
cialista, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Maria da Conceição Calheiros Carvalho, 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.

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

206732472 

 Aviso (extrato) n.º 1990/2013
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 Repú-
blica, 2.ª série, n.º 10926, de 17 de maio de 2011, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir de 1 de outubro de 2012, com a trabalhadora Cristina Maria 
Preto Fernandes, para o preenchimento de 1 (um) posto 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 1.252,71€.

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: Elsa Marise Ferreira Januário Simões Rosa, Enfer-
meira, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Maria Fatima Nunes Mendanha, 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.

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

206732707 

 Aviso (extrato) n.º 1991/2013
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 10926, de 17 de maio de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com a trabalhadora Cláudia 
Isabel Martins Trigo Moutinho, para o preenchimento de 1 (um) posto 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 1.252,71€.

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: Isabel Cristina Rosinha Machado Torres, Enfermeira, 
que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria 
João Furtado Rodrigues Guedes Andrade, 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.

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

206733688 

 Aviso (extrato) n.º 1992/2013
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 sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17/05, com retificação n.º 897/2011 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100/2011, de 24/05, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2012, com a trabalhadora 
Anita Maria da Conceição Lopes da Silva, para exercício de funções 
correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de en-
fermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES de Grande Lisboa XII — Vila Franca 
de Xira, com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto-
-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1610,62€.

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: Antónia Idalina Vilhena Nunes Garanhel, enfermeira, 
Coordenadora da Unidade de Cuidados Continuados.

Vogais efetivos: Sónia Sofia Poeiras Carlos, enfermeira, que substi-
tuirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ana Isabel Marques 
Gaspar, enfermeira.

Vogais suplentes: Ana Cristina Mendonça Xavier, enfermeira e Paula 
Cristina Vasques da Costa, enfermeira, Vogal do Conselho Clínico.

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.

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

206734862 

 Aviso (extrato) n.º 1993/2013
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 Re-
pública, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17/05, com a retificação n.º 897/2011, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100/2011, de 24/05, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, com efeitos a partir de 25 de setembro de 2012, com a 
trabalhadora Elsa Patrícia Gomes Vaz, para exercício de funções corres-
pondentes à 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 da Grande Lisboa XII — Vila Franca de Xira, 
com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1201,48€.

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

Presidente: Paula Cristina Vasques da Costa, enfermeira, Vogal do 
Conselho Clínico.

Vogais efetivos: Rosa Maria Dias Marques Braz Veiga, enfermeira, 
que substituirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ricarda 
Alexandra Nunes Duarte, enfermeira.

Vogais suplentes: Antónia Idalina Vilhena Nunes Garanhel, enfer-
meira, Coordenadora da Unidade de Cuidados Continuados, e Maria 
de Fátima Mota Matos Marques, 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.

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

206734805 

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

Aviso n.º 1994/2013
Por despacho de 10 -12 -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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 



Diário da República, 2.ª série — N.º 28 — 8 de fevereiro de 2013  5897

estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Sanofi -Aventis — Produtos Farmacêuticos, L.da, a partir das instalações 
sitas na Estrada dos Arneiros, n.º 4, 2050 -544 Azambuja, por alteração 
da denominação social da sociedade para Sanofi — Produtos Farma-
cêuticos, L.da, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data 
desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, se o 
INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Almeida.

206731079 

 Aviso n.º 1995/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Dilofar — Distribuição, Transportes e Logística, L.da, a partir das ins-
talações sitas na Rua da Estação, n.º 42, Vala do Carregado, 2600 -726 
Castanheira do Ribatejo, por alteração da sua sede social para a Rua 
Cidade de Hull, n.º 2, 2735 -211 Agualva, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 
dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206731054 

 Aviso n.º 1996/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Dilofar — Distribuição, Transportes e Logística, L.da, a partir das insta-
lações sitas na Quinta das Drogas e da Verdelha, Fração A e Fração E, 
2615 Alverca do Ribatejo, por alteração da sua sede social para a Rua 
Cidade de Hull, n.º 2, 2735 -211 Agualva, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 
dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206731046 

 Aviso n.º 1997/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 9323/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 
10 -05 -2010, para comercializar por grosso, importar e exportar subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à 
sociedade Ratiopharm — Comércio e Indústria de Produtos Farma-
cêuticos, L.da nas instalações sitas na Estrada da Alfarrobeira, 2625 -244 
Vialonga.

11 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Almeida.

206731192 

 Aviso n.º 1998/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à socie-
dade GOLDFARMA — Comércio de Produtos Farmacêuticos, L.da, 
a partir das instalações sitas na Rua dos Tractores, 647, Alto Estan-
queiro, Jardia, 2870 -607 Montijo, por alteração da sua sede social para a 
Av. Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, n.º 53 B, Loja A, 2675 -301 
Odivelas, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
referido despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o 
INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206730974 

 Aviso n.º 1999/2013
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 15805/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 154, de 11 de agosto, para o cultivo e exportação da papoila de ópio, 
com o objetivo de realização de testes analíticos, concedida à entidade 
DRAPALENTEJO — Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Alentejo.

31 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

206731216 

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

Contrato (extrato) n.º 100/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado

Nos termos e para os efeitos do previsto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 
do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, repre-
sentado pelo Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor José Pereira 
Miguel e a trabalhadora a seguir elencada, foi celebrado um contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir do dia 15 de outubro de 2012, ficando a mesma integrada na 
categoria/carreira de assistente técnico:

Número de Identificação Fiscal — 154121002
Nome — Ana Paula Marques Cordeiro Costa
Nível Remuneratório — 5
Remuneração Base — 683,13€

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

206732034 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico 
e Secundário

Despacho n.º 2297/2013
Considerando que a decisão de criação e entrada em funcionamento 

de um CET num estabelecimento de ensino público, particular ou 
cooperativo com autonomia ou paralelismo pedagógico que ministre 
cursos de nível secundário de educação é da competência do Ministro 
da Educação e Ciência, nos termos do artigo 34.° do Decreto-Lei n.° 
88/2006, de 23 de maio.

Considerando, ainda, que nos termos do artigo 42.° do Decreto-Lei n.° 
88/2006, de 23 de maio, o pedido foi instruído e analisado pela Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., a qual, no 
âmbito da reorganização dos serviços centrais do Ministério da Educa-
ção e Ciência, assume as atribuições da Direcção-Geral de Formação 
Vocacional, designada, nos termos do artigo 41.° do mesmo diploma, 
como serviço instrutor, pelo despacho n.° 1647/2007, de 8 de janeiro, 
publicado no Diário da República, 2.a Série, de 1 de fevereiro.

Considerando, por último, que foi ouvida a Comissão Técnica para 
a Formação Tecnológica Pós-Secundária, nos termos do artigo 34.° do 
Decreto-Lei n.° 88/2006, de 23 de maio.

Determino, ao abrigo do artigo 43.° do Decreto-Lei n.° 88/2006, de 
23 de maio:

1. É criado o curso de especialização tecnológica em Aplicações Infor-
máticas de Gestão proposto pela Associação Diogo Azambuja - Escola 
Profissional de Montemor-o-Velho, com a autorização de funcionamento 
n.° 92, e autorizado o seu funcionamento a partir da data da publicação 
do presente despacho, nas suas instalações, sitas na Estrada Nacional 
111, Montemor-o-Velho - 3140-274, Montemor-o-Velho, nos termos do 
Anexo ao presente despacho, que faz parte integrante do mesmo.

2. O plano de estudos do curso referido no número anterior cumpre 
o referencial de formação integrado no Catálogo Nacional de Quali-
ficações.




