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Despacho (extrato) n.º 8590/2013
Por despacho do vogal do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 28 de maio de 2013,
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do
artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a Maria Adália
Pimenta Gonçalves, Enfermeira, do mapa de pessoal do Hospital de
Vila Franca de Xira, para Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P./ ACES Estuário do Tejo.
29 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel
Ventura Alexandre.
207060481

2013, do procedimento concursal simplificado para ocupação de um
posto de trabalho na categoria de Assistente de Imunoalergologia da carreira especial médica — área hospitalar, aberto por aviso n.º 3334/2013,
Ref. C, publicado no D. R., 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2013:

Despacho (extrato) n.º 8591/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 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 Dília Maria Silva
Mota concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 01-10-2012, para o preenchimento de posto de trabalho no
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I. P., ACES Lezíria, para desempenho de funções correspondentes
à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, sendo
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
31 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel
Ventura Alexandre.
207060635

20 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
207060279

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 8383/2013
De harmonia com o disposto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 437/91,
de 8 de novembro, e após audiência aos interessados no âmbito do Código
do Procedimento Administrativo, torna-se pública a lista de classificação
final definitiva do procedimento concursal para o preenchimento de
noventa e oito (98) postos de trabalho na categoria de enfermeiro, da
carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar do Oeste, a que se reporta o Aviso n.º 449/2013, publicado no DR,
2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, homologada em 13-06-2013, por
deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar.
A referida lista de classificação final está disponível para consulta
no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar
do Oeste (Hospital das Caldas da Rainha e Hospital de Torres Vedras) e será publicitada na página eletrónica deste Centro Hospitalar
(www.choeste.min-saude.pt).
Em virtude do elevado número de candidatos, o júri decidiu aplicar
os critérios de desempate apenas aos primeiros duzentos classificados
e só em caso de necessidade os aplicará aos restantes. Os critérios de
desempate, tal como consta da ata número um, são os definidos pelos
n.º 8 e n.º 9 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 437/91 de 8 de novembro,
conforme previsto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 248/2009 de
22 de setembro, preferindo sucessivamente os candidatos possuidores de
habilitação académica de grau mais elevado, de melhor nota no final do
curso de formação básica e que desempenhem funções há mais tempo
em instituições do Centro Hospitalar do Oeste. Subsistindo a igualdade
de classificação, após a aplicação dos critérios referidos anteriormente, o
júri estabeleceu como critério de desempate, que desempenhem funções
há mais tempo como enfermeiros e se ainda subsistir igualdade, definiu
como critério de desempate ter o maior número de horas de formação
em serviço.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei
n.º 437/91, de 8 novembro, da referida deliberação de homologação cabe
recurso hierárquico, a interpor para S. Ex.ª o Ministro da Saúde, no prazo
de 10 dias úteis a contar da data da presente publicação, o qual deverá
ser remetido por carta registada, com aviso de receção, endereçada ao
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste,
sito na Rua Diário de Noticias, s/n, 2500-176 Caldas da Rainha.
19 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
207057063
Aviso (extrato) n.º 8384/2013
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados,
publica-se a lista de ordenação final, homologada por deliberação do
Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 13 de junho de

1.º Dr.ª Susana Maria Rodrigues Carvalho — 18,00 valores;
2.º Dr. Daniel José Gomes Machado de Oliveira — 17,96 valores;
3.º Dr.ª Andreia Ferreira Ferrão Couto e Vasconcelos Pinela —
16,40 valores.
Do despacho da homologação cabe recurso a interpor no prazo de
10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso
no D. R., o qual deverá ser entregue no Serviço de Recursos Humanos
do Centro Hospitalar do Oeste.

Aviso (extrato) n.º 8385/2013
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 e n.º 2 da cláusula 6.ª do Capítulo III do Acordo Coletivo
de Trabalho n.º 1/2009, após homologação da ata do júri constituído
para o efeito, torna-se público ter concluído com sucesso o período
experimental, a Técnica Superior, Cristina Beatriz Monteiro Magalhães
Esteves, com a classificação final de 14 valores.
20 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
207061015

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso n.º 8386/2013
Por despacho de 19-04-2013, 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 Hospitalar do Médio Ave, E. P. E.,
com sede no Largo Domingos Moreira, n.º 31, 4780-371 Santo Tirso, a
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo
dos doentes internados nas suas instalações sitas na Unidade de Santo
Tirso e Unidade de Vila Nova de Famalicão, 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.
29 de abril de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula
Dias de Almeida.
207063276

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Declaração de retificação n.º 750/2013
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 7586/2013, inserto
no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 11 de junho de 2013, a
p. 18887, retifica-se que onde se lê «Concurso interno de ingresso para
ocupação de um posto de trabalho na categoria de investigador auxiliar
da carreira de investigação científica, previsto e não ocupado no Departamento de Promoção da Saúde e Doenças Crónicas, [...]» deve ler-se
«Concurso interno de ingresso para ocupação de um posto de trabalho
na categoria de investigador auxiliar da carreira de investigação científica, previsto e não ocupado no Departamento de Promoção da Saúde
e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis, [...]».
19 de junho de 2013. — A Diretora de Gestão dos Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
207056772

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
Aviso n.º 8387/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, por despacho da

