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2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga enunciada
e esgota-se com o seu preenchimento.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 427/89, de 7 de Dezembro, 437/91, de
8 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 412/98, de 30 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.o 411/99, de
15 de Outubro, e 6/96, de 31 de Janeiro.

4 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as cons-
tantes do n.o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de
Novembro.

5 — Vencimento e local de trabalho — a remuneração a atribuir
encontra-se fixada nos mapas anexos ao Decreto-Lei n.o 411/99, de
15 de Outubro, sendo o local de trabalho no Hospital de Nossa Senhora
da Ajuda — Espinho.

6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — Requisitos gerais — os constantes do n.o 3 do artigo 27.o

do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.
6.2 — Requisitos especiais — os constantes do n.o 2 do artigo 11.o

e do n.o 4 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 411/99, de 15 de
Outubro.

7 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar é a
avaliação curricular, nos termos do preceituado na alínea a) do n.o 1
do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de
Dezembro, e no n.o 4 do artigo 34.o do mesmo diploma legal. A
classificação final dos candidatos é expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultando da média aritmética ponderada pela aplicação da seguinte
fórmula:

CF=(HA)×3+(EP)×3+(FP)×2+(OECR)5+(AGC)×7

20
em que:

CF=classificação final;
HA=habilitações académicas;
EP=experiência profissional;
FP=formação profissional;
OECR=outros elementos considerados relevantes;
AGC=apreciação geral do currículo.

7.1 — Os critérios a pontuar, nos parâmetros de avaliação e a sua
grelha, fazem parte da acta n.o 1, sendo a mesma facultada aos can-
didatos que a solicitarem.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante apresen-

tação de requerimento, em formato de papel A4, dirigido ao presidente
do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora da
Ajuda — Espinho, Rua Trinta e Sete, apartado 194, 4501-860 Espinho,
podendo ser entregue no Serviço de Pessoal, durante as horas normais
de expediente, ou enviado pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção, desde que expedidas até ao termo do prazo fixado no n.o 1
deste aviso.

8.2 — Do requerimento de admissão devem constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil,
número e data do bilhete de identidade, serviço de iden-
tificação que o emitiu e validade do mesmo, situação militar,
residência, código postal e número de telefone, se o tiver);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço a que o
requerente pertence;

c) Lugar a que se candidata;
d) Identificação do concurso a que se candidata, fazendo refe-

rência ao Diário da República, número, data e página onde
este aviso vem mencionado;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal;

f) Identificação dos documentos que instruem o requerimento.

9 — Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão apre-
sentar os seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias e profissionais;
b) Certificado/diploma do curso de especialização em enferma-

gem respectivo;
c) Certidão passada pela instituição a que pertence o candidato,

comprovativa da natureza do vínculo à função pública e do
tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública,
em anos, meses e dias, bem como a avaliação de desempenho;

d) Documento comprovativo da posse dos requisitos gerais a
que se refere o n.o 6.1 do presente aviso;

e) Três exemplares do curriculum vitae.

10 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.

12 — Publicitação das listas — será efectuada nos termos dos arti-
gos 33.o e 38.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, e afixadas
no placard do lado direito do Serviço de Pessoal deste Hospital.

13 — A constituição do júri é a seguinte:

Presidente — Belmiro Manuel Pereira da Rocha, enfermeiro-di-
rector (especialista em enfermagem de reabilitação).

Vogais efectivos:

Maria Laura Ferreira Macedo Quintas, enfermeira-chefe
(especialista em enfermagem de reabilitação).

Teresa Maria Alves Jesus Martins, enfermeira-chefe (espe-
cialista em enfermagem médico-cirúrgica).

Vogais suplentes:

Maria Ilídia Soares Peixoto Novo, enfermeira especialista
em enfermagem de reabilitação.

Maria Manuela da Silva Resende, enfermeira especialista
em enfermagem médico-cirúrgica.

Todos os membros do júri pertencem ao quadro de pessoal do
Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho.

13.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo 1.o vogal efectivo.

10 de Março de 2004. — A Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração, Rosa Maria Vieira da Cunha Pinto de Castro.

Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão

Aviso n.o 3902/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 69.o da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, foi atribuída a
classificação final do internato complementar de 15,3 valores ao
Dr. José Cortes Carmona, na área de ortopedia, o que lhe confere
o grau de assistente na respectiva área a partir de 27 de Fevereiro
de 2004.

11 de Março de 2004. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Alfredo Lacerda Cabral.

Hospital de Santa Luzia de Elvas

Aviso n.o 3903/2004 (2.a série). — Atendendo a que o candidato
Domingos Paulo Dordio Martins, posicionado em 16.o lugar na lista
classificativa do concurso interno geral de ingresso, aberto pelo aviso
n.o 11 269/2002, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 250,
de 29 de Outubro de 2002, visando o provimento de 13 lugares da
categoria de enfermeiro, deu agora informação acerca do seu desin-
teresse pelos seus direitos de nomeação, dá-se público conhecimento
de que o mesmo, pela razão que se acabou de referir, deverá ser
considerado como abatido à lista de classificação final.

10 de Março de 2004. — A Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Aviso n.o 3904/2004 (2.a série). — Para os efeitos do disposto
nos artigos 93.o e 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
faz-se público que vai ser afixada a lista de antiguidade do pessoal
do quadro do INFARMED referente a 31 de Dezembro de 2003.

As reclamações poderão ser feitas no prazo de 30 dias consecutivos
a contar a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

9 de Março de 2004. — O Vogal do Conselho de Administração,
Manuel M. Neves Dias.

Deliberação n.o 399/2004. — A firma Laboratórios Pfizer, L.da,
titular das autorizações de introdução no mercado (AIM) dos
medicamentos:

Click, comprimido, 200 mg, concedida em 24 de Abril de 1989,
consubstanciada na autorização com os registos n.os 9709907
e 9709915;

Inabrin, comprimido, 200 mg, concedida em 6 de Abril de 1989,
consubstanciada na autorização com os registos n.os 8690545
e 8690552;
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Azimax, pó para suspensão oral, 40 mg/ml, concedida em 29 de
Dezembro de 1995, consubstanciada na autorização com os
registos n.os 2375699 e 2375798;

Azimax, comprimido revestido, 500 mg, concedida em 16 de Outu-
bro de 2002, consubstanciada na autorização com os registos
n.os 4145686 e 4145785;

Azimax, pó para suspensão oral, 200 mg, concedida em 29 de
Dezembro de 1995, consubstanciada na autorização com o
registo n.o 2375392;

Azimax, pó para suspensão oral, 300 mg, concedida em 29 de
Dezembro de 1995, consubstanciada na autorização com o
registo n.o 2375491;

Azimax, pó para suspensão oral, 400 mg, concedida em 29 de
Dezembro de 1995, consubstanciada na autorização com o
registo n.o 2375590;

requereu ao INFARMED a revogação dos mesmos.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do

Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramen-
cionados e anular os respectivos registos no INFARMED.

20 de Fevereiro de 2004. — O Conselho de Administração: Rui
Santos Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Manuel
M. Neves Dias, vogal — Alexandra Bordalo, vogal.

Deliberação n.o 400/2004. — A firma TECNIMEDE — Socie-
dade Técnico-Medicinal, S. A., titular das autorizações de introdução
no mercado (AIM) dos medicamentos:

Ceftriaxona Tecnimede, pó e solvente para solução injectável,
500 mg/2 ml, concedida em 18 de Abril de 1999, consubstan-
ciada na autorização com o registo n.o 2901494;

Ceftriaxona Tecnimede, pó e solvente para solução injectável,
500 mg/5 ml, concedida em 18 de Abril de 1999, consubstan-
ciada na autorização com o registo n.o 2901593;

Ceftriaxona Tecnimede, pó e solvente para solução injectável,
1000 mg/3,5 ml, concedida em 18 de Abril de 1999, consubs-
tanciada na autorização com o registo n.o 2901692;

Ceftriaxona Tecnimede, pó e solvente para solução injectável,
1000 mg/10 ml, concedida em 18 de Abril de 1999, consubs-
tanciada na autorização com o registo n.o 2901791;

Ceftriaxona Tecnimede, pó e solução para perfusão, 2000 mg,
concedida em 18 de Abril de 1999, consubstanciada na auto-
rização com o registo n.o 2901890;

requereu ao INFARMED a revogação dos mesmos.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do

Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramen-
cionados e anular os respectivos registos no INFARMED.

20 de Fevereiro de 2004. — O Conselho de Administração: Rui
Santos Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Manuel
M. Neves Dias, vogal — Alexandra Bordalo, vogal.

Deliberação n.o 401/2004. — A firma Roche Farmacêutica Quí-
mica, L.da, titular das autorizações de introdução no mercado (AIM)
dos medicamentos:

Kredex, comprimido, 6,25 mg, concedida em 19 de Julho de 1997,
consubstanciada na autorização com os registos n.os 2532182,
2532281 e 4656583;

Kredex, comprimido, 12,5 mg, concedida em 19 de Julho de 1997,
consubstanciada na autorização com o registo n.o 2532380;

Kredex, comprimido, 25 mg, concedida em 13 de Abril de 1994,
consubstanciada na autorização com os registos n.os 4656682,
2223089, 4656781 e 2223188;

Kredex IC, comprimido, 3,125 mg, concedida em 10 de Março
de 2001, consubstanciada na autorização com os n.os 3360285
e 3360484;

requereu ao INFARMED a revogação dos mesmos.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do

Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramen-
cionados e anular os respectivos registos no INFARMED.

20 de Fevereiro de 2004. — O Conselho de Administração: Rui
Santos Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Manuel
M. Neves Dias, vogal — Alexandra Bordalo, vogal.

Deliberação n.o 402/2004. — A firma FARMOZ — Sociedade
Técnico-Medicinal, S. A., titular das autorizações de introdução no
mercado (AIM) dos medicamentos:

Ceriax, pó e solvente para solução injectável, 500 mg/2 ml, con-
cedida em 18 de Abril de 1999, consubstanciada na autorização
com o registo n.o 2901999;

Ceriax, pó e solvente para solução injectável, 500 mg/5 ml, con-
cedida em 18 de Abril de 1999, consubstanciada na autorização
com o registo n.o 2902096;

Zidimoz, pó e solvente para solução injectável, 500 mg/1,5 ml,
concedida em 25 de Maio de 1999, consubstanciada na auto-
rização com o registo n.o 2942894;

requereu ao INFARMED a revogação dos mesmos.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do

Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramen-
cionados e anular os respectivos registos no INFARMED.

20 de Fevereiro de 2004. — O Conselho de Administração: Rui
Santos Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Manuel
M. Neves Dias, vogal — Alexandra Bordalo, vogal.

Deliberação n.o 403/2004. — Considerando que a Comissão
Europeia proferiu a Decisão C(2004) 405, de 5 de Fevereiro de 2004,
na qual determina a alteração das autorizações nacionais de introdução
no mercado dos medicamentos para uso humano Laurina e Laurina 28,
constantes do seu anexo I, o conselho de administração do Instituto
Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), delibera
o seguinte:

1 — Nos termos da Decisão da Comissão Europeia C(2004) 405,
de 5 de Fevereiro de 2004, o titular das autorizações de introdução
no mercado dos medicamentos constante do anexo I da referida deci-
são deve dar-lhe cumprimento, com base nas conclusões científicas
e nos motivos que constam do seu anexo II e do resumo das carac-
terísticas do medicamento constante do seu anexo III.

2 — A presente deliberação produz efeitos imediatos a contar a
partir da sua notificação ao visado, a qual deverá ser efectuada pelo
meio mais expedito.

5 de Março de 2004. — O Conselho de Administração: Rui Santos
Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Manuel M.
Neves Dias, vogal — Alexandra Bordalo, vogal.

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Aviso n.o 3905/2004 (2.a série). — Por despacho de 15 de Março
de 2004 da directora-geral da Solidariedade e Segurança Social, foram
nomeados definitivamente, precedendo concurso, na categoria de
assistente administrativo principal, da carreira de assistente adminis-
trativo, do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral da Acção Social
os assistentes administrativos da mesma carreira e do mesmo quadro
Ana Paula Soares Cardoso e João Paulo Nunes Tacanho, conside-
rando-se exonerados dos respectivos lugares de origem a partir da
data da aceitação do novo lugar.

Foi ainda pelo mesmo despacho de 15 de Março de 2004 da direc-
tora-geral nomeada na categoria de assistente administrativo principal,
da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da ex-Di-
recção-Geral da Acção Social Ana Cristina Pires Serrano Nabais, pri-
meiro-sargento em regime de contrato (RC), NIM 13036393, a prestar
serviço na Direcção-Geral da Política de Defesa Nacional, Depar-
tamento de Relações Multilaterais, considerando-se exonerada do res-
pectivo lugar de origem a partir da data da aceitação do novo lugar.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Março de 2004. — A Directora-Geral, Maria Manuela Quin-
tanilha.


