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Paulo Vale. Biotoxinas marinhas. Marine Biotoxins, Revista Portu-
guesa de Ciências Veterinárias, 2004;

Piscinas. Tratamento de Águas e Utilização de Energia, Vitorino 
de Matos Beleza, Rosária Santos, Marta Pinto. Politema — Fundação 
Instituto Politécnico do Porto, 2007;

Jacuzis. Manual de boas práticas para controlo de riscos. Departa-
mento de Saúde Publica. Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, 2009;

Legionella and the prevention of legionellosis, OMS, 2007;
Doença dos Legionários. Guia Prático. Direção -Geral da Saúde e 

Direção -Geral do Turismo, Lisboa, 2001;
Endocrine — Disrupting Chemicals. An Endocrine Society Scientific 

Statement. The Endocrine Society, 2009;
Girl, Disrupted. A report on the Women’s Reproductive Health and 

the Environment Workshop, 2009;
Casarett And Doulls. Toxicology — The Basic Science of Poisons 

6thEd. McGraw -Hill. 2001
Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience 

and nanotechnologies in the food and feed chain. EFSA Scientific Com-
mittee 2011;

Health effects of Nanoparticles. Studies and research projects. Ins-
titut de Recherche Robert Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail, 
August, 2006;

Manual de boas práticas dos estabelecimentos termais, Associação 
das Termas de Portugal, 2009;

Normas e Critérios para a Investigação Termal (Novas vocações 
terapêuticas/comprovação do efeito terapêutico), disponível em www.
dgs.pt;

Formulário Guia (formulário guia para apreciação de estudos médico-
-hidrológicos, que a Comissão seguirá no futuro para emissão dos seus 
pareceres), disponível em www.dgs.pt;

Séries Guias Técnicos. Reutilização de águas residuais, Helena Ma-
recos do Monte e António Albuquerque, Edição Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos, Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa, 2010;

Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, 
Who, 2006;

NP 4434:2005 (Ed 1), Reutilização de águas residuais urbanas tra-
tadas na rega;

Wastewater Microbiology. Third edition. Gabriel Bitton, John Wiley 
& Sons, Inc. 2005;

Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation 
Measures. Siam Project. F. D. Santos, K. Forbes, R. Moita (editors), 
Gradiva 2002;

Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e medidas 
de adaptação. Projecto SIAM II. F.D. Santos e P. Miranda (editores), 
Gradiva, 2006;

Guidance on Water Supply and Sanitation In Extreme Weather Events. 
Edited by L Sinisi and R Aertgeerts, Who 2010;

Drought Management Plan Report. Including Agricultural, Drou-
ght Indicators and Climate Change Aspects. European Communities, 
2007;

Protecting Health from Climate Change. Connecting Science, Policy 
and People, Who, 2009.

c) A Prova de Conhecimentos tem carácter eliminatório, pelo que, os 
candidatos não comparecerem à prova, ou que obtenham nesta prova 
nota inferior a 9,5 valores consideram -se excluídos do procedimento 
concursal e não serão convocados para a realização do método de se-
leção seguinte.

19.2 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS), destinada a ava-
liar a experiência profissional e os aspetos comportamentais, com a 
ponderação de 30 % de acordo com o disposto no artigo 7.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro. Tem carácter eliminatório, sendo ex-
cluído do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração 
inferior a 9,5 valores neste método de seleção.

20 — A classificação final (CF), expressa de 0 a 20 valores, resultará 
da seguinte fórmula:

CF = (0,7 × PC) + (0,3 × EPS)

sendo que:
CF — Classificação Final;
PC — Prova de Conhecimentos;
EPS — Entrevista Profissional de Seleção.

21 — Composição do Júri:
a) Presidente: Engenheiro Paulo Feliciano de Vilhena Diegues, Chefe 

da Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional

b) Vogais efetivos:
i) Dra. Sara Maria Calado da Silva, técnica superior do Núcleo Jurí-

dico da Divisão de Apoio à Gestão, que substitui o presidente nas suas 
faltas e impedimentos;

ii) Engenheira Anabela Maria Lemos Santiago, técnica superior da 
Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional;

c) Vogais suplentes:
i) Dra. Cesaltina Maria Correia Ramos, Assistente Graduada, da 

Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional;
ii) Engenheiro Pedro Manuel Horta do Rosário, Técnico Superior da 

Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional.

22 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas por escrito.

23 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada na 
entrada das instalações da Direção  -Geral da Saúde e disponibilizada na 
respetiva página eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

20 de fevereiro de 2013. — O Diretor -Geral da Saúde, Dr. Francisco 
George.

206774414 

 Despacho n.º 3145/2013
Ao abrigo do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de abril, designo em comissão de serviço, Delegada de 
Saúde Adjunta, para o ACES/Grande Porto III Maia/Valongo, a médica 
assistente da especialidade de saúde pública, Dr.ª Isabel Cristina Ramos 
Silva Andrade, sob proposta do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde Norte, I. P., e ouvido o Diretor Executivo do respe-
tivo Agrupamento.

22 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral, Francisco George.
206775257 

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

Aviso n.º 2857/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de 10 postos 
de trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado — Lista unitária de ordenação 
final.
Pelo Aviso de Abertura n.º 8261/2012, de 19 de junho de 2012, foi 

aberto procedimento concursal comum, para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado tendo em vista 
o preenchimento de dez postos de trabalho na carreira e categoria de 
assistente técnico do mapa de pessoal do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P..

Realizados os métodos de seleção previstos, procede -se à publicação 
da lista de ordenação final dos candidatos, nos termos do n.º 6 do ar-
tigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, lista essa que foi homologada 
por meu despacho de 29 de novembro de 2012.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

Ordenação
dos candidatos Nome Valores

Referência A
1.º Mário Rui Ribeiro de Carvalho  . . . . . . . . . . . 14,21
2.º Irineia de Carvalho Soares . . . . . . . . . . . . . . . 14,00
3.º Vanda Eunice Pereira Bragança . . . . . . . . . . . 13,17
4.º Luisa Maria Penedo Caria Ramos dos Santos 12,76
5.º Maria Alexandra Soares Sousa Viegas. . . . . . 12,60
6.º Célia Cristina Gonçalves Duarte Alves  . . . . . 12,53
7.º Nuno Miguel Henriques Malhoa Estrela . . . . 12,48
8.º Odete Maria Magalhães Lopes  . . . . . . . . . . . 11,93
9.º Teresa de Jesus Coelho Guerreiro  . . . . . . . . . 11,32
10.º Anabela da Conceição Ribeiro. . . . . . . . . . . . 11,29
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Ordenação
dos candidatos Nome Valores

11.º Maria José Antunes Pereira  . . . . . . . . . . . . . . 10,97
12.º Ana Cristina Pedrosa Gonçalves Roque  . . . . 10,65

Referência C
1.º Mário Rui Ribeiro de Carvalho  . . . . . . . . . . . 16,35

Referência D
1.º Mário Rui Ribeiro de Carvalho  . . . . . . . . . . . 12,57

 6 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Doutor 
Eurico Castro Alves.

206761916 

 Aviso n.º 2858/2013
Por despacho de 19 -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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 19372/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 
4 de julho de 2008, para aquisição direta aos produtores, grossistas e 
importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade GPSaúde — So-
ciedade Gestora do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, S. A., 
para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas no 
Sítio das Almargens, 8150 -022 São Brás de Alportel.

13 de fevereiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

206774925 

 Aviso n.º 2859/2013
Por despacho de 07 -02 -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, autorizo a GPSaúde — Sociedade Gestora do Centro 
de Medicina e Reabilitação do Sul, S. A., com sede na Rua Tomás da 
Fonseca, Torre E, 10.º, Sala A, 1600 -209 Lisboa, a adquirir diretamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes inter-
nados nas suas instalações sitas no Sítio das Almargens, 8150 -022 São 
Brás de Alportel, 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.

13 de fevereiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

206774885 

 Aviso n.º 2860/2013
Por despacho de 07 -02 -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, autorizo a sociedade Diaverum — Investimentos 
e Serviços, L.da, com sede no Sintra Business Park, Zona Industrial 
da Abrunheira, Edifício 4, Escritório 2 C, 2710 -089 Sintra, a adqui-
rir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes em tratamento regular de substituição da função renal nas 
suas instalações sitas na Rua de Timor, n.º 10, 2745 -225 Queluz, sendo 
esta autorização válida por um ano a partir da data desta publicação, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

13 -02 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206774869 

 Aviso n.º 2861/2013
Por despacho de 07 -02 -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 sociedade Bluepharma — In-
dústria Farmacêutica, S. A., com sede social em S. Martinho do Bispo, 
3045 -016 Coimbra, a comercializar por grosso substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas 
no Parque Industrial de Taveiro, Lote n.º 44, 3045 -504 Coimbra, 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.

13 -02 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206774811 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Centro Científico e Cultural de Macau, I. P.
Despacho (extrato) n.º 3146/2013

Por despacho de 12 de fevereiro de 2013, do Presidente do Centro 
Científico e Cultural de Macau, I. P., Professor Doutor Luís Filipe Bar-
reto, em cumprimento dos n.os 1, 2 e 6 do artigo 39.º do Decreto -Lei 
n.º 124/99, do Estatuto da Carreira de Investigação, é nomeada definiti-
vamente a Doutora Isabel Alexandra Murta Pina, Investigadora Auxiliar 
do quadro do CCCM, I. P.

12 de fevereiro de 2013. — O Presidente, Luís Filipe Barreto.
206774763 

 Direção-Geral do Ensino Superior

Aviso n.º 2862/2013
Publica -se, nos termos do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/2006, de 

23 de maio, que, por despacho, de 11 de outubro de 2010, do Diretor-
-Geral do Ensino Superior, proferido ao abrigo do n.º 1 do artigo 38.º 
do mesmo diploma legal, foi registada a alteração do n.º 7 do anexo 
ao Despacho n.º 18 133/2009 (2.ª série), de 5 de agosto, que registou a 
criação do curso de especialização tecnológica em Condução de Obra 
na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, nos termos 
do anexo ao presente despacho.

12 de fevereiro de 2013. — O Diretor -Geral, Vítor Magriço.

ANEXO

Alteração ao anexo ao Despacho n.º 18 133/2009 (2.ª série), 
de 5 de agosto

7 — Áreas disciplinares em que o candidato deve ter obrigatoria-
mente aprovação para os efeitos previstos no artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 88/2006, de 23 de maio:

a) Candidatos titulares da habilitação a que se refere a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 88/2006, de 23 de maio:

Não são fixadas;
b) Candidatos titulares das habilitações a que se referem as alíneas b) 

e c) do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 88/2006, de 23 de maio:
Aplica -se o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 

de maio (cf. n.º 9 do anexo).
206771636 

 Aviso n.º 2863/2013
Torna-se público que, por despacho, de 7 de fevereiro de 2013, do 

Secretário de Estado do Ensino Superior, proferido ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (re-
gime jurídico das instituições de ensino superior), a Escola Superior de 
Saúde do Vale do Ave, do CESPU — Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte, foi autorizada a ministrar os seus ciclos de estudos conducentes 
à atribuição de graus académicos nas instalações de que dispõe sitas 
no Edifício do Paço, na Rua do Paço, em Penafiel, desde que reunidas, 
cumulativamente, as seguintes condições:

a) Os ciclos de estudos devem ter sido acreditados pela Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior tendo como pressuposto 
os recursos humanos não docentes, as instalações e os equipamentos 
do edifício;

b) Os ciclos de estudos devem ser ministrados exclusivamente em 
Penafiel.

19 de fevereiro de 2013. — O Diretor-Geral do Ensino Superior, 
Prof. Doutor Vítor Magriço.

206771652 




