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Vogais efetivos:
Licenciada Maritza da Conceição Gaião Pedroso d’Oliveira, Adjunta 

da direção do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;

Licenciada Ana Maria Castro Sacadura Manso Nunes, Técnica superior.

Vogais suplentes:
Licenciada Cláudia Morais Castelo, Técnica superior de reeducação 

de 2.ª classe;
Licenciado Pedro Miguel Garcia da Silva, Técnico superior.
7 de agosto de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.

207192277 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Secretário de Estado do Turismo

Despacho n.º 11120/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 3.°, nos n°s 1, 2, 3 do 

artigo 11.° e do artigo 12.° do Decreto -Lei n.° 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete Carlos 
Bernardo Silva Pinto Liberato, da Inspeção -Geral do Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.° do mesmo Decreto -Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 1 de agosto de 2013.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

4 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo orçamento do meu gabinete.

9 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo 
Miguel Baptista Mesquita Nunes.

ANEXO

Nota Curricular
Carlos Bernardo Silva Pinto Liberato
Motorista setembro 2010
Motorista de Direção / Administração
Ingresso nos quadros de pessoal da Inspeção Geral do Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social, Av. Elias Garcia, n°12,1049 -042
Função Pública
Novembro de 1997 a setembro de 2010
Motorista de Direção / Administração
A exercer funções na Inspeção Geral do Ministério da Solidariedade 

e da Segurança Social
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Lisboa
Função Pública
Dezembro de 1996 a novembro de 1997
Motorista
Gelbelas — Comércio de Peixe, Ida, Belas
Congelados
Janeiro a junho de 1996
Motorista
Móveis Esperança, Ida, Belas
Mobiliário
Dezembro de 1995
Fiel de Armazém
Logística
Editora Ediclube — Edição e Promoção de Livro, Alfragide
Edição e Promoção de Livro
1994
9o ano de escolaridade.
Escola Secundária Padre Alberto Neto

207188113 

Geral do Ministério da Saúde, o Conselho Diretivo desta Instituição 
deliberou, em reunião de 26 de junho de 2013, reconhecer o direito à 
alteração do posicionamento remuneratório na categoria de origem do 
licenciado José Augusto Diogo Peixoto, com efeitos à data de 29 de 
dezembro de 2011, sendo posicionado entre a 6.ª e 7.ª posição remune-
ratória, de entre os níveis 31 e 35 da tabela remuneratória única, a que 
corresponde à remuneração mensal de 2.094,01 Euros, da carreira geral 
de técnico superior, de acordo com o previsto nos artigos 29.º e 30.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação conferida pela Lei n.º 51/2005, de 
30/08, aplicável por força do n.º 3 do artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31/12, e n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28/04, em con-
jugação com o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, 
mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12 e pelo 
artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31/12.

29 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Dr. 
Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.

207188998 

 Despacho n.º 11121/2013
Por despacho de 5 de agosto de 2013 do Presidente do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, torna -se público que Eliane de Deus Faria, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 15,93 valores, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho 
de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

05/08/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207186542 

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

Aviso n.º 10619/2013
Por despacho de 12 -07 -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 o Centro Paroquial de Promoção Social e 
Cultural de Darque, com sede na Rua José Magalhães, n.º 179, Darque, 
4935 -094 Viana do Castelo, a adquirir diretamente aos produtores, gros-
sistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas na Rua das Dálias, n.º 233, Darque, 4935 -132 Viana do Castelo, 
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.

23 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof. Dr. Hélder Mota Filipe.

207190632 

 Aviso n.º 10620/2013
Por despacho de 12 -07 -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 o H. P. B. Hospital Privado de Braga, S. A., 
com sede no Lugar da Igreja, 4715 -196 Braga, a adquirir diretamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes interna-
dos 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.

24 -07 -2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Dr. Hél-
der Mota Filipe.

207190576 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 10618/2013
Findo o exercício de funções dirigentes e na sequência da confirmação 

dos pressupostos legais proferida em 20 de março de 2013 pela Secretária 

 Aviso n.º 10621/2013
Por despacho de 09 -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 4100/2005, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 
18 de abril de 2005, para comercializar por grosso, importar e exportar 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à 
sociedade Mundipharma — Farmacêutica, L.da nas suas instalações sitas 
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na Rua Cláudio Galleno, n.º 3, Edifício Alloga, Cabra Figa, 2635 Rio 
de Mouro.

24 -07 -2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Dr. Hél-
der Mota Filipe.

207190721 

 Aviso n.º 10622/2013
Por despacho de 11 -07 -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 João Branco — Medicina Den-
tária, L.da, com sede na Av. Infante D. Henrique, n.º 598 D, 2750 -168 
Cascais, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito 
do desenvolvimento das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deli-
beração do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, 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.

24 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof. Dr. Hélder Mota Filipe.

207190673 

 Aviso n.º 10623/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de 
pessoal do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º, e no artigo 50.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), e no n.º 3 do artigo 4.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril (adiante designada de Portaria); 
dado não existir ainda reserva de recrutamento constituída junto da 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(enquanto ECCRC); torna -se público que, por despacho do Presidente 
do Conselho Diretivo desta Autoridade Nacional, de 10 de julho de 
2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na car-
reira e categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal do INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P., na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado.

2 — Local de Trabalho: O local de trabalho situa -se nas instalações 
do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 
de Saúde, I. P., no Parque de Saúde de Lisboa, Avenida Brasil, n.º 53, 
1749 -004 Lisboa.

3 — Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado para 2013 e com o manual 
de funções do INFARMED, I. P.:

Garantir a gestão do parque informático, audiovisual e de comuni-
cações de voz;

Assegurar apoio técnico aos utilizadores, presencialmente ou por 
acesso remoto;

Promover a atualização tecnológica e a manutenção do parque infor-
mático, audiovisual e de comunicações de voz;

Colaborar nos eventos e publicações do Infarmed, disponibilizando os 
meios informáticos, audiovisuais e de comunicações de voz necessários;

Garantir a resposta às chamadas dos colaboradores do Infarmed, de 
acordo com a sua área de intervenção, procedendo à atualização da 
informação nas bases de dados relevantes.

4 — Posição remuneratória de referência: 2.ª posição da carreira/ca-
tegoria de técnico superior — 1201,48€.

5 — Requisitos de admissão relativos ao trabalhador: Ser detentor 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou 
encontrar -se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos 
enunciados no artigo 8.º da LVCR.

5.1 — Não podem ser admitidos candidatos que cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal do serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o procedimento.

6 — Nível habilitacional: licenciatura
7 — Formalização das Candidaturas: As candidaturas, dirigidas ao 

Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED — Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., são obrigatoriamente apre-

sentadas mediante preenchimento, com letra legível, do formulário tipo 
de candidatura aprovado pelo disponível no sítio do INFARMED, I. P., 
em http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/SOBRE_O_INFARMED/
APRESENTACAO, com indicação expressa do procedimento a que 
se candidata, podendo ser entregues pessoalmente no Expediente do 
INFARMED, I. P., sito na Avenida do Brasil, 53, 1749 -004 Lisboa, (das 
9.30 às 12:30 e das 14.30 às 17.00) ou remetidas por correio, registado, 
com aviso de receção e até ao termo do prazo fixado no n.º 1, para a 
mesma morada, em envelope fechado.

8 — No presente procedimento não são aceites candidaturas enviadas 
por correio eletrónico.

9 — Documentos que devem acompanhar o formulário tipo de can-
didatura:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado onde constem no-
meadamente as funções que exerce e as que desempenhou anteriormente 
e correspondentes períodos, bem como a formação profissional detida, 
referindo as ações de formação finalizadas e relacionadas com o conteúdo 
funcional do posto de trabalho;

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas, 

com indicação da entidade que as promoveu, período em que as mesmas 
decorreram e respetiva duração, relacionadas com o conteúdo funcional 
do posto de trabalho;

d) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devida-
mente atualizada e autenticada, da qual conste, de maneira inequívoca, a 
modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, o tempo 
de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e 
o grau de complexidade das mesmas, para efeitos da alínea d) do n.º 2 
do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

e) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada e autenticada, da 
qual conste a atividade que se encontre a exercer, em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado;

f) A avaliação do desempenho relativa ao último período, não superior 
a três anos, em que o candidato executou atividade idêntica à do posto 
de trabalho a ocupar, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da 
citada Portaria.

10 — Métodos de seleção: nos termos da faculdade prevista na alí-
nea a) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na 
sua redação atual, e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual, são adotados os seguintes métodos 
de seleção obrigatórios:

a) Avaliação Curricular que se aplica aos candidatos que, cumulativa-
mente sejam titulares da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candi-
datos colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por último 
encontrado, a cumprir ou a executar a atividade caracterizadora do posto 
de trabalho para cuja ocupação o presente procedimento foi publicitado;

b) Prova de Conhecimentos, para os restantes candidatos.

10.1 — Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 7.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril, será, ainda, utilizado como método de Seleção Complementar 
a Entrevista Profissional de Seleção.

11 — Os candidatos nas condições referidas no ponto 10 a) podem 
afastar, mediante declaração escrita no Formulário de candidatura, a 
utilização do método de seleção avaliação curricular optando pela prova 
de conhecimentos.

12 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será convertida 
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada 
método, através da aplicação das seguintes fórmulas de valoração finais:

OF = 0,70 PC+ 0,30 EPS
OF = 0,70 AC+ 0,30 EPS

Em que:
OF = Ordenação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de seleção
AC = Avaliação curricular

13 — Prova de conhecimentos: visa avaliar os conhecimentos acadé-
micos e profissionais e as competências dos candidatos necessários ao 
exercício de funções inerentes aos postos de trabalho a concurso.

Reveste a forma escrita, de natureza teórica, individual, com a dura-
ção de 90 minutos, de escolha múltipla e sem consulta e incidirá sobre 
o seguinte:

http://www.vanharen.net/
ITIL® Edição 2011
ISO/IEC 20000: Uma introdução 




