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 Aviso (extrato) n.º 3755/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Lívia de Lurdes 
Cardita Baptista, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P., para desempenho de funções correspondentes 
à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES 
de Almada — Seixal, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

3 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da A R S de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207682165 

 Aviso (extrato) n.º 3756/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 30/10/2013 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 Elsa Patrícia Lopes Brito, con-
cluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., para 
desempenho de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, no ACES de Setúbal I — Almada, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

3 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da A R S de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207684044 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Deliberação n.º 689/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I.P, profe-

rida em 21/02/2014, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, 
da mobilidade interna na categoria, da técnica superior, da carreira 
técnica superior, Maria de Fátima Catarino Morgado Dias, nos termos 
do art.º 64º, da Lei nº12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pela Lei 
64 -B/2011 de 30 de dezembro e Lei n.º66 -B/2012 de 31 de dezembro, do 
mapa de pessoal dos Serviços Centrais da ARS Alentejo, I.P., para o mapa 
de pessoal do ACES Alentejo Central, com efeitos ao dia 01/03/2014.

3 de março de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

207678294 

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

Aviso n.º 3757/2014
Por despacho de 09 -12 -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 15481/2008 publicado no Diário da República, II Série, n.º 96, de 
19 -05 -2008, para comercializar por grosso medicamentos contendo 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida 
à Alliance Healthcare, S.A., a partir das instalações sitas no Sítio da 
Igreja (Cerro do Galo), 8135 -028 Almancil.

11 -12 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207679306 

 Aviso n.º 3758/2014
Por despacho de 09-12-2013, 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 11467/2007 publicado no Diário da República, II Série, n.º 121, de 
26-06-2007, para  comercializar por grosso medicamentos contendo 

substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida 
à Alliance Healthcare, S.A., a partir das instalações sitas na Rua Três, 
lote E, Matinha, 1900-823 Lisboa.

11 de dezembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, 
Dr.ª Paula Dias de Almeida.

207679282 

 Aviso n.º 3759/2014
Por despacho de 12 -12 -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 PLS Pharma, Produtos Farmacêu-
ticos, Lda., com sede social na Av. General Norton de Matos, n.º 59 -B, 
Icon Offices, 1495 -148 Algés, a comercializar por grosso, importar e 
exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a 
partir das suas instalações sitas na Estrada dos Arneiros, n.º 4, 2050 -544 
Azambuja, 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.

17 -12 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207679444 

 Aviso n.º 3760/2014
Por despacho de 13 -12 -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 AP Care Unipessoal, L.da, com 
sede social na Rua Francisco Canas, n.º 23, Núcleo Emp. Loures A/8, 
Fracção S, 2660 -500 Santo Antão do Tojal, a comercializar por grosso 
e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
a partir das suas instalações sitas na Rua Quinta dos Grilos, n.º 30, 
2790 -476 Carnaxide e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 -12 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207679436 

 Aviso n.º 3761/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12  -A/2008, 

de 27 de fevereiro, e nos termos do artigo 73.º do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, declara -se que Vítor Manuel Ferro Sousa concluiu 
com sucesso o período experimental na carreira/categoria de assistente 
operacional.

Mais se torna público que a duração do período experimental corres-
pondeu a 90 dias, como determinado pelo disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 76.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
e conforme resulta do processo de avaliação, elaborado nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
o qual se encontra arquivado no processo individual de cadastro, sendo 
o mesmo contado para efeitos da atual carreira e categoria.

10 de março de 2014. — A Diretora de Recursos Humanos, Finan-
ceiros e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.

207678829 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes

Aviso n.º 3762/2014

Abertura do procedimento concursal para a eleição do diretor
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
torna -se público que se encontra aberto concurso para provimento do 
lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas N.º 2 de Abrantes, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação 
do presente Aviso na 2.ª série do Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos pon-
tos 3, 4 e 5 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.




