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1.º Vogal Efetivo: Graça Maria Antunes Tavares, Assistente Gra-
duada de Medicina Interna, HESE que substituirá o presidente do júri 
nas suas falhas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: Maria Tereza Henriques Ribeiro Veloso Cancela 
Torres, Assistente Graduada de Medicina Interna, HESE;

1.º Vogal Suplente: Sérgio Miguel Neves de Moura e Cardoso, 
Assistente de Medicina Interna, HESE;

2.º Vogal Suplente: Tiago Tribolet de Abreu, Assistente de Medicina 
Interna, HESE»

deve ler -se:

«Presidente — Dr. António Machado Saraiva, assistente gra-
duado sénior de endocrinologia, Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, E. P. E.

1.º vogal efetivo — Francisco Filipe Dias Azevedo, assistente graduado 
sénior de medicina interna, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., 
que substituirá o presidente do júri nas suas falhas e impedimentos.

2.º vogal efetivo — Graça Maria Antunes Tavares, assistente 
graduada de medicina interna, Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E. P. E.

1.º vogal suplente — Maria Tereza Henriques Ribeiro Veloso Can-
cela Torres, assistente graduada de medicina interna, Hospital do 
Espírito Santo de Évora, E. P. E.

2.º vogal suplente — Sérgio Miguel Neves de Moura e Car-
doso, assistente de medicina interna, Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E. P. E.»
11 de novembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 

Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207392396 

 Deliberação (extrato) n.º 2223/2013
O Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P., atento o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º dos 
Estatutos da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., aprova-
dos em anexo à Portaria n.º 157/2012, de 22 de maio, e atento o Despacho 
n.º 5579/2013, de 29/04/2013, do Exmº Senhor Diretor -Geral da Saúde, 
decide proceder à nomeação do Coordenador Regional do Programa 
Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos, Dr. Mário Jorge Rego dos Santos, Assistente Graduado 
de Saúde Pública, do quadro de pessoal da Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano, E. P. E.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da assinatura da 
carta de compromisso, documento que define as regras formais da exe-
cução e da monitorização do Programa ao nível da Região do Alentejo.

7 de novembro de 2013. — O Conselho Diretivo: José Alberto No-
ronha Marques Robalo, presidente — António Marciano Graça Lopes, 
vogal — Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques, vogal.

207392258 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 14223/2013
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011 de 24 de 

maio, foi homologada, por meu despacho, datado de 1 de novembro de 
2013, a lista unitária de classificação final do candidato aprovado ao 
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento 
de 1 posto de trabalho para a categoria de assistente hospitalar da carreira 
médica, da área de Oncologia Médica, para o Centro Hospitalar do Al-
garve, EPE, publicado através do aviso (extrato) n.º 11208/2013, Diário 
da República, 2.ª série, n.º 173, de 9 de setembro de 2013. 

Nome Classificação

Joana Guedes Magalhães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,1

 Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 
10 dias úteis para Sua Excia. o Ministro da Saúde, com entrada no 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página eletrónica 
desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt), afixada na Sede da 
ARS Algarve, IP, bem como no Centro Hospitalar do Algarve, EPE.

4 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel 
Angel Lopes Madeira.

207393505 

 Aviso (extrato) n.º 14224/2013
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011 de 24 

de maio, foi homologada, por meu despacho, datado de 1 de novembro 
de 2013, a lista unitária de classificação final do candidato aprovado ao 
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento 
de 1 posto de trabalho para a categoria de assistente hospitalar da carreira 
médica, da área de Dermato -Venereologia para o Centro Hospitalar do 
Algarve, E. P. E., publicado através do aviso (extrato) n.º 11206/2013, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 173 de 9 de setembro de 2013. 

Nome Classificação

Hugo Frederico Marques Barreiros . . . . . . . . . . . . . . . . 19,52

 Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 
10 dias úteis para Sua Ex.ª o Ministro da Saúde, com entrada no Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página ele-
trónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt), afi-
xada na Sede da ARS Algarve, IP, bem como no Centro Hospitalar do 
Algarve, EPE.

4 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel 
Angel Lopes Madeira.

207393498 

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

Aviso n.º 14225/2013
Por despacho de 05 -08 -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 manutenção da autorização para comercia-
lizar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, psico-
trópicas e seus preparados concedida à sociedade Mylan, L.da, a partir 
das instalações sitas na Estrada dos Arneiros, 4, 2050 -544 Azambuja, 
por alteração da sua sede social para o Parque Expo, Edifício Atlantis, 
Av. D. João II, Lotes 1.06.2.2 C — 7.3 e 7.4, 1990 -095 Lisboa, 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.

28 -08 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
207388127 

 Aviso n.º 14226/2013
Por despacho de 05 -08 -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 13681/2011 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 
5 de julho, para aquisição direta de substâncias estupefacientes, psico-
trópicas e seus preparados, concedida à sociedade IMOCLÍNICA — In-
vestimentos Médicos, S. A. nas suas instalações sitas no Campo Grande, 
n.º 35 — 8.º A, 1700 -087 Lisboa.

28 -08 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
207388135 

 Despacho n.º 15088/2013
Em conformidade com o artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro e nos termos do disposto no artigo 64.º do supracitado diploma, 
na redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011 e Lei n.º 66 -B/2012, de 30 de 
dezembro, torna -se público que, obtida a anuência da Direção -Geral 
das Atividades Económicas, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade interna, na carreira e categoria, da técnica superior Maria 
Fernanda Cardoso Ferrador, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, passando a integrar posto 
de trabalho no mapa de pessoal do INFARMED, I. P., com efeitos a 11 
de setembro de 2013.

30 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Eurico 
Castro Alves.

207389197 




