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 Despacho (extrato) n.º 14922/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 11 de outubro de 2013, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, a Maria Manuel 
Rama Rodrigues Alves, assistente graduada da carreira especial médica, 
área de medicina geral e familiar, do mapa de Pessoal da Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, Agrupamento de 
Centros de Saúde da Amadora, para o Agrupamento de Centros de 
Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril, 34/2010 
de 2 de setembro, 55 -A/2010 de 31 de dezembro, 64 -B/2011 de 30 de 
dezembro e 66 -B/2012 de 31 de dezembro.

24 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207383461 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Declaração de retificação n.º 1216/2013
Através do aviso n.º 10896/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro de 2013, foi aberto procedimento 
simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a 
categoria de assistente, da carreira especial médica, da área hospitalar 
de cirurgia vascular.

Por ter sido publicado com inexatidão no n.º 11 a composição e 
identificação do júri, retifica -se que onde se lê:

«Presidente: Jorge Manuel Caravana Santos Silva, Assistente Gra-
duado Sénior de Cirurgia Geral, do HESE;

1.º Vogal Efetivo: Manuel Fialho Bento, Assistente Graduado de 
Cirurgia Geral, do HESE, que substituirá o presidente do júri nas suas 
falhas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: Paulo Jorge Pires Jaleco, Assistente de Cirurgia 
Geral; do HESE;

1.º Vogal Suplente: Maria Manuela Videira Saraiva, Assistente de 
Cirurgia Geral, do HESE;

2.º Vogal Suplente: Margarida Susana Afonso Campos Amaro, 
Assistente de Cirurgia Geral, do HESE»

deve ler -se:
«Presidente: Luís Abreu Lopes Mota Capitão, assistente gra-

duado sénior de cirurgia vascular, Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, E. P. E.

1.º vogal efetivo: Jorge Manuel Caravana Santos Silva, assistente 
graduado sénior de cirurgia geral, Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas falhas 
e impedimentos;

2.º vogal efetivo: Manuel Fialho Bento, assistente graduado de 
cirurgia geral, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.

1.º vogal suplente: Paulo Jorge Pires Jaleco, assistente de cirurgia 
geral, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.

2.º vogal suplente: Maria Manuela Videira Saraiva, assistente de 
cirurgia geral, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.»
11 de novembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 

Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207392314 

 Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 2193/2013

Cessação de Autorização de Acumulação de Funções
Por deliberação do Conselho de Administração de 13 de outubro 

de 2013:
Liliana Margarida Mendes de Jesus, enfermeira, em regime de con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no 

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais — Autorizado a cessação de acumulação com funções públicas, 
no cargo de enfermeira, na Escola Superior de Enfermagem, por motivos 
de términos de contrato.

7 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.

207384036 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
reportados a 26 de setembro de 2013.

9 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207383372 

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

Aviso n.º 14013/2013
Por despacho de 10 -10 -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 Trade Medic, S. A., com sede 
social na Zona Industrial Zil 1, Lote 10, 7565 -258 Ermidas do Sado, a 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas ins-
talações sitas na mesma morada, 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.

14 -10 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207384863 

 Aviso n.º 14014/2013
Por despacho de 01-10-2013, 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 VM Unipessoal, L.da com sede 
social na Rua dos Cantoneiros, n.º 18 cave, 3040-584 Antanhol, a co-
mercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas ins-
talações sitas na mesma morada, 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.

14 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207384717 

 Aviso n.º 14015/2013
Por despacho de 10 -10 -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 Ferrer Azevedos, S. A., com 
sede social na Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique, 2645 -471 Al-
cabideche, a comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das 
suas instalações sitas na mesma morada, 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.

14 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207384888 

 Aviso n.º 14016/2013
Por despacho de 14 -10 -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 Plural — Cooperativa Farmacêu-
tica, CRL, com sede social na Rua Adriano Lucas, 3020 -430 Coimbra, 
a comercializar por grosso, substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na Rua Projectada 
à Rua Pedro Nunes, n.º 2, Campo, 2500 -302 Caldas da Rainha, 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.

16 -10 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207384936 

 Aviso n.º 14017/2013
Por despacho de 16 -10 -2013, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
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de 12 de outubro, autorizo a sociedade PHF — Produtos Hospitalares 
e Farmacêuticos, L.da, com sede social na Rua do Rio, 32, Nogueira, 
4475 -493 Maia, a comercializar por grosso, importar e exportar subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das 
suas instalações sitas na mesma morada, 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.

22 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207383761 

 Aviso n.º 14018/2013
Por despacho de 16 -10 -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 Clínica MEDSPC, L.da, com 
sede na EN 9, Av. Álvaro Vaz de Urmeiro, n.º 60, Loja D, S. Pedro 
da Cadeira, 2560 -200 S. Pedro da Cadeira, a adquirir diretamente aos 
produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados, no âmbito do desenvolvimento das suas 
atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação 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.

22 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207383842 

 Aviso n.º 14019/2013
Por despacho de 16 -10 -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 Clínica Médica Arrifana de Sousa, L.da, 
com sede na Rua Fonte do Carvalho, 4560 -466 Penafiel, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados 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.

22 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207383867 

 Aviso n.º 14020/2013
Por despacho de 15-10-2013, 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 Joeldi — Clínica Médica L.da, com 
sede na Rua da Murteira 2010, 3885-102 Arada a adquirir diretamente aos 
produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados 
nas suas instalações sitas na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 57, R/c, 
4520-164 Santa Maria da Feira, sendo esta autorização válida por um ano 
a partir da data do despacho, e considerando-se renovada por igual perí-
odo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

22 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207383818 

 Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.

Aviso n.º 14021/2013

Concurso interno de ingresso para preenchimento de 1 (um) posto 
de trabalho, da carreira dos técnicos superiores de saúde (ramo 
de laboratório), categoria de assistente, do mapa de pessoal do 
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, no Centro de Sangue e da Transplantação de 
Lisboa — Área Funcional da Transplantação.

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e no artigo 50.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na sua redação atual, torna-se 
público que, por Despacho da Vogal do Conselho Diretivo do Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação, IP (IPST, IP),de 24 de junho 
de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data 
de publicitação do presente aviso no Diário da República, concurso 
interno de ingresso, para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, 
da carreira dos técnicos superiores de saúde (ramo de laboratório), ca-
tegoria de assistente, do mapa de pessoal do IPST, IP, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público titulada por contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício de funções 
no Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa — Área Funcional 
da Transplantação.

Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara-se 
não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, encon-
trando-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta 
prévia à ECCRC, prevista no n.º 1 do artº. 41.º e seguintes da referida 
portaria.

1 — Em conformidade com o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 213/2000, de 2 de setembro, o aviso de abertura é publicado 
no Diário da República, 2.ª série, sendo ainda publicado em órgão 
de imprensa de expansão nacional um anúncio contendo apenas a 
referência ao serviço, à categoria e ao Diário da República em que 
o aviso se encontra publicado. Nos termos do artº. 19.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, será ainda 
publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na 
página eletrónica do IPST, IP (www.ipsangue.org), a partir da data 
da publicação no Diário da República.

2 — Legislação aplicável — O presente concurso rege-se pelas dis-
posições contidas no Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de outubro, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 501/99, de 19 de novembro, no Decreto-Lei 
n.º 213/2000, de 2 de setembro, e ainda na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro (LVCR), na sua atual redação, na Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro (RCTFP), na sua atual redação, e no Código do Procedimento 
Administrativo (CPA).

3 — Caracterização do posto de trabalho:
3.1 — Descrição das atividades:
O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício das funções ine-

rentes à carreira dos técnicos superiores de saúde (ramo de labora-
tório), categoria de assistente, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de outubro, com a nova redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 501/99, de 19 de novembro, nomeadamente: par-
ticipar nos procedimentos relativos à receção, análise, processamento, 
crioconservação, armazenamento e distribuição de tecidos humanos para 
aplicação terapêutica; assegurar que todos os registos são efetuados de 
modo a garantir a rastreabilidade de todo o trabalho efetuado; assegurar 
a implementação e aplicação das Boas Práticas Laboratoriais e Boas 
Práticas de Fabrico (GMP’s); participar na elaboração dos planos de 
Controlo de Qualidade do Banco de Tecidos; colaborar na gestão me-
trológica dos equipamentos; assegurar que o pessoal tem a adequada 
qualificação e competência para o desempenho de funções na área 
específica da sua responsabilidade; colaborar na gestão de ocorrências 
e realização de ações corretivas e preventivas; manter atualização rela-
tivamente aos desenvolvimentos tecnológicos e científicos associados 
ao Banco de Tecidos; e, integrar a equipa de urgência do CSTL — área 
da transplantação TRP.

3.2 — Perfil de competências:
Competências Técnicas: Orientação para resultados, planeamento e 

organização e otimização de recursos;
Competências Pessoais: Relacionamento interpessoal, trabalho de 

equipa e cooperação; e,
Competências Concetuais ou Conhecimentos Específicos: Experiência 

de pelo menos 2 anos relacionada com a atividade específica de Banco de 
Tecidos especificamente no processamento e crioconservação de válvulas 
cardíacas, pele, osso, tendão, tendão-osso, membrana amniótica;

experiência nas áreas laboratoriais necessárias à escolha do melhor 
par dador — recetor em transplantação de órgão sólidos: tipagem HLA 
genética, cross-match antilinfocitário de células T e B por microlinfoci-
totoxicdade e citometria de fluxo, determinação do grupo sanguíneo nos 
sistemas ABO e Rh, Isolamento de células mononucleares do gânglio 
e do sangue periférico por gradiente de densidade, criopreservação 
e descongelação de células mononucleares, avaliação da viabilidade 
celular, testes serológicos por quimioluminescência para o controlo 
epidemiológico dos dadores de órgãos; experiência na aplicação da 
legislação em vigor para a seleção do melhor par dador — recetor no 
contexto da transplantação renal; e, experiência em Citometria de Fluxo 
e Separação Celular por Cell-Sorting.

4 — Âmbito do recrutamento: poderão candidatar-se ao presente 
concurso os trabalhadores detentores de uma relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos 
do n.º 4 do arigo 6.º da LVCR.




