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e após anuência da Secretária -geral do Ministério da Educação, foi au-
torizada a mobilidade interna na categoria da assistente técnica Helena 
Maria Gonçalves Teofredo, para exercer funções no Agrupamento de 
Centros de Saúde do Algarve I — Central, nos termos do disposto do 
n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, na redação 
dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de abril, com efeitos a 
01 -01 -13 e por um período de 18 meses.

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207256397 

 Deliberação (extrato) n.º 1746/2013
Nos termos do previsto nos artigos 25.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 

22 de fevereiro com a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 253/2012, 
de 27 de novembro, o Conselho Diretivo desta ARS Algarve, IP, tendo 
por base a proposta do Diretor Executivo do ACES Sotavento, deliberou 
em reunião de 01.03.13, designar as profissionais abaixo identificadas 
como vogais do Conselho Clínico do ACES Sotavento, por um período 
de três anos, considerando que detêm o perfil e as qualificações ade-
quadas ao exercício das funções inerentes aos respetivos cargos, com 
efeitos a 01.03.2013.

Designadamente, nos seguintes termos:
Dra. Maria Clara Elias Garcia, Assistente Graduada Sénior de Saúde 

Pública, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do aludido artigo.
Dra. Maria Natália de Oliveira Santos Fadiga Perestrelo, Enfermeira 

Especialista em Saúde Comunitária, em termos de renovação, ao abrigo 
da alínea c) do n.º 4 do aludido artigo;

Dra. Maria Manuela Pedro Gonçalves, técnica superior de Serviço 
Social, em termos de renovação, ao abrigo da alínea c) do n.º 4 do 
aludido artigo.

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207258584 

 Deliberação (extrato) n.º 1747/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 de julho de 2013, 

Miguel Madeira, 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 
Ana Paula Silva Sacramento, concluiu com sucesso o período experi-
mental, na sequência da celebração de contrato de contrato em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP, para o desempenho de funções na carreira/categoria 
de assistente operacional, no mapa de pessoal dos ACES, sendo que o 
tempo de duração do período experimental será contado para efeitos da 
atual careira e categoria.

4 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207258721 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 11990/2013
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, após homologação da ata do júri constituído para o 
efeito, torna -se público ter concluído com sucesso o período experi-
mental, a Técnica de Fisioterapia de 2.ª classe, da Carreira de Técnico 
de Diagnóstico e Terapêutica, abaixo mencionada:

Classificação final:

Dina Rute Henriques Martins Crispim — 16,24 valores.

13 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207257855 

 Aviso (extrato) n.º 11991/2013
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, após homologação da ata do júri constituído para o 
efeito, torna -se público terem concluído com sucesso o período experi-

mental, os Técnicos de Radiologia de 2.ª classe, da Carreira de Técnico 
de Diagnóstico e Terapêutica, abaixo mencionados:

Classificação final:

Ricardo Alexandre Crispim da Silva — 18,12 valores;
Hugo Leonel Pereira Neves — 18,05 valores;
Pedro Alexandre Monteiro Pinheiro — 17,79 valores.

13 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207257766 

 Aviso (extrato) n.º 11992/2013
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, após homologação da ata do júri constituído para o efeito, 
torna -se público ter concluído com sucesso o período experimental, a 
Técnica de Cardiopneumologia de 2.ª classe, da Carreira de Técnico de 
Diagnóstico e Terapêutica, abaixo mencionada:

Classificação final:
Susana Miguel dos Santos Barriga — 19,39 valores.
11 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
207257911 

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

Aviso n.º 11993/2013
1 — Faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do 

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I. P., de 12 de junho de 2013, ao abrigo do disposto no artigo 25.º, 
n.º 1 do Decreto -Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, e artigo 3.º, 
n.º 1, da Portaria n.º 352/2012 de 30 de outubro, no prazo de 20 dias 
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, 
se encontra aberto concurso público para instalação de uma farmá-
cia na freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, distrito de Porto.

2 — O concurso é válido apenas para a instalação da farmácia referida 
no número anterior.

3 — O presente concurso reger -se -á pelas disposições aplicáveis do 
Decreto -Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto e pela Portaria 
n.º 352/2012 de 30 de outubro.

4 — Podem candidatar -se ao procedimento concursal as pessoas 
singulares ou coletivas que reúnam os requisitos legais dos proprietários 
de farmácia, podendo cada pessoa singular ou coletiva efetuar apenas 
uma candidatura ao presente concurso;

5 — As candidaturas deverão ser formalizadas no sítio da Internet do 
INFARMED, I. P., através de uma aplicação específica para o efeito, 
dela constando todos os elementos necessários.

6 — Com a apresentação da candidatura, os candidatos devem efetuar 
o pagamento da quantia referida na alínea a) do n.º 2 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 352/2012 de 30 de outubro.

7 — O júri poderá solicitar outros documentos que considere indis-
pensáveis.

8 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 — O método de seleção dos candidatos será o previsto no ar-

tigo 8.º da Portaria n.º 352/2012 de 30 de outubro.
10 — Havendo mais do que um candidato pré -selecionado, realiza -se 

um sorteio entre eles, nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 352/2012 
de 30 de outubro, a realizar no INFARMED, I. P. (Edifício Tomé Pi-
res — Parque de Saúde de Lisboa, Av. do Brasil, 53), Anfiteatro, no dia 
10 de dezembro de 2013 (terça -feira) pelas 10 horas.

11 — O candidato selecionado deve prestar ao INFARMED, I. P., uma 
caução no valor de € 25 000 no prazo de 15 dias a contar da respetiva 
notificação.

A caução poderá ser prestada por garantia bancária autónoma (mi-
nuta disponível no sítio da Internet do INFARMED, I. P.) mediante 
a entrega do original da garantia; por transferência bancária para o 
NIB: 003500820000156073060, mediante a entrega de comprovativo 
da transferência efetuada ou por depósito em qualquer balcão da Caixa 
Geral de Depósitos na Conta n.º: 0082001560730, mediante a entrega 
do comprovativo do depósito efetuado.

12 — O júri do presente concurso terá a seguinte composição:
Presidente — Doutor Eurico Castro Alves, Presidente do Conse-

lho Diretivo do INFARMED, I. P.; 1.º Vogal Efetivo — Dr. António 
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Leandro Fernandes de Ponte, Diretor da Unidade de Licenciamentos 
do INFARMED, I. P., podendo substituir o presidente nas suas faltas 
e impedimentos; 2.º Vogal Efetivo — Prof. Doutor Carlos Maurício 
Barbosa, representante da Ordem dos Farmacêuticos.

Suplentes: 1.ª Vogal Suplente — Dra. Diana Bicho Tavares Fé-
lix, técnica superior da Direção de Inspeção e Licenciamentos do 
INFARMED, I. P.; 2.ª Vogal Suplente — Dra. Ema Paulino, represen-
tante da Ordem dos Farmacêuticos.

2013 -08 -30 . — O Presidente do Conselho Diretivo do 
INFARMED, I. P., Doutor Eurico Castro Alves.

207254922 

 Aviso n.º 11994/2013

Notificação de candidatos oficiosos ao procedimento concursal 
comum aberto pelo Aviso n.º 10623/2013, publicado

 no Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto de 2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com 

a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 31.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, notificam -se os candidatos co-
locados em situação de mobilidade especial cuja candidatura ao acima 
identificado procedimento concursal, foi oficiosamente promovida pela 
entidade gestora da mobilidade, através do Sistema SIGAME, para que, 
em querendo manter a sua candidatura, apresentarem no prazo de 5 dias 
úteis, a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República, 
os documentos referidos no n.º 9 do aviso de abertura.

2 — Os mencionados documentos deverão ser remetidos por correio 
ou 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).

3 — Relação dos candidatos cuja candidatura ao presente procedi-
mento concursal foi oficiosamente promovida:

Abel Marques de Vasconcelos Cardoso
Ana Maria de Almeida Soares Vieira
Ana Maria Troncho Sequeira Amaral
Ana Paula Jerónimo Antunes
Anabela Tomás de Oliveira
António Manuel Beirão Baltazar
Branca Henrique Araújo Franqueira
Carlos Miguel Sotto Mayor Andrade Santos
Cristina Maria Soares Machado
Gilda Maria Nobre Carmona Rodrigues
Helena Maria Domingues de Araújo Lopes Xavier
Isabel Maria Mendes Simões Alberto
João Herculano Rodrigues Graça
João Manuel de Menezes de Almeida Pereira dos Santos
José Carlos Marques Mexia
José Guilherme de Sousa Nascimento Piedade
José Manuel Afonso Possidónio
Lucinda Maria Azevedo Esteves
Lutafali Noorali
Maria Clara Marques da Silva Campino
Maria da Graça Lopes Coelho Cristino
Maria Filomena Inocêncio Fátima Santa
Maria João Justino Gaspar
Maria João Merelo Figueiredo Abecasis
Maria José Simões Cartaxo Gil
Maria Luísa Azevedo Ferreira
Maria Manuela Reis Pimenta Andrade
Paulo Alberto de Oliveira Gonçalves
Pedro Manuel Vasques Nascimento
Rosa Maria Jesus Taborda Félix Barros
Saul Dias Martinho
13 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 

Eurico Castro Alves.
207258446 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12280/2013
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.°s 1 e 2 do artigo 8.° e do 

artigo 19.° da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo 
Decreto -Lei n.° 86 -A/2011, de 12 de julho, alterada pelos Decretos -Lei n.°s 

246/2012, de 13 de novembro, 29/2013, de 21 de fevereiro, 60/2013, de 9 
de maio e 119/2013, de 21 de agosto, do Decreto -Lei n.° 125/2011, de 29 
de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.° 3/2012, de 26 de 
janeiro, e alterado pelos Decretos -Lei n.°s 266 -G/2012, de 31 de dezembro e 
102/2013, de 25 de julho, que aprova a orgânica do Ministério da Educação 
e Ciência, do artigo 109.° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.° 18/2008, de 28 de janeiro, do n.° 2 do artigo 11.° do Decreto-
-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n.°s 64/2012, de 20 
de dezembro e 66 -B/2012, de 31 de dezembro e dos artigos 35.° a 41.° do 
Código de Procedimento Administrativo, determino o seguinte:

1 — Delego no Secretário de Estado do Ensino e da Administração 
Escolar, Dr. João Casanova de Almeida, com a faculdade de subdelega-
ção, as competências que me são legalmente atribuídas:

a) Pelo artigo 22° do Decreto -Lei n.° 197/99, de 8 de junho;
b) Pela Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro e pelo Decreto -Lei 

n.° 127/2012, de 21 de junho.

2 — A delegação objeto do presente despacho abrange os serviços, or-
ganismos e estruturas temporárias referidas no Despacho n.° 4654/2013, 
de 26 de março, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.° 65, 
de 3 de abril.

3 — Revogo o Despacho n.° 4610/2013, de 26 março, publicado na 
2.ª série do Diário da República, n.° 64, de 2 de abril.

4 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de agosto de 
2013, ficando por esta forma ratificados todos os atos, que no âmbito 
dos poderes delegados, tenham sido praticados pelo Secretário de Estado 
do Ensino e da Administração Escolar.

19 de setembro de 2013. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

207267104 

 Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior

Despacho n.º 12281/2013
1 – Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo como adjunto do meu gabinete o licenciado 
Ricardo Jorge Morgado Costa.

2 — O designado fica autorizado a exercer as atividades referidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do citado Decreto -Lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto -Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 19 de agosto de 2013.

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

17 de setembro de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

ANEXO

(Nota curricular)
Nome — Ricardo Jorge Morgado da Costa
Data de nascimento — 13/05/1987
Formação académica
2005 -2009 – Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto

Experiência profissional e competências sociais
2011 -2013 – Assessor do Secretário de Estado do Ensino Superior 

no XIX Governo Constitucional.
2010 -2011 – Membro do Conselho Nacional de Educação (CNE)
2010 -2011 – Presidente do Conselho de Justiça da Federação Acadé-

mica do Desporto Universitário (FADU)
2010 – Presidente da Federação Académica do Porto (FAP)
2010 – Membro do Conselho Municipal da Juventude – Câmara 

Municipal do Porto
2010 – Membro do Conselho Municipal da Educação – Câmara 

Municipal do Porto
2008/2009 – Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto (AEFDUP)
2006 -2009 – Membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de 

Direito da Universidade do Porto

Formação académica adicional
2010 — Seminário de formação “Transmissão de participações so-

ciais”, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica – Centro 
Regional do Porto




