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estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações sitas na Rua Tomás da 
Fonseca, Edifício B e F, 1600 -209 Lisboa, 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.

26 de Abril de 2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fer-
nanda Ralha.

205511356 

 Aviso n.º 24954/2011
Por despacho de 4 de Agosto de 2011, 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 a manutenção da autorização 
para aquisição directa aos produtores, grossistas e importadores de 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida 
à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, sita na Avenida das 
Forças Armadas, 1649 -019 Lisboa, integrando também a actividade de 
importação destas substâncias à sua actividade, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando-
-se renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

04 -08 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Fernanda Ralha.

205511437 

 Aviso n.º 24955/2011
Por despacho de 24 -11 -2011, 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 o SAS — Serviço de Apoio Sénior, L.da, 
com sede na Rua D. João Peres de Aboim, 4980 -606 Ponte da Barca, a 
adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso ex-
clusivo dos doentes internados nas 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.

24-11 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511291 

 Aviso n.º 24956/2011
Por despacho de 24 -11 -2011, 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 Fundação Aurélio Amaro Diniz, com sede 
na Rua António Mendes Monteiro, 3400 -083 Oliveira do Hospital, a 
adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias estupefacientes, 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.

28 -11 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511283 

 Aviso n.º 24957/2011
Por despacho de 24 -11 -2011, 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 RES — Prestação de Serviços 
Comerciais, S. A., com sede social na Rua do Montijo, n.º 184/184 -A, 
Zona Industrial de Trajouce, 2785 -155 S. Domingos de Rana, a comer-
cializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações sitas na Rua do 
Montijo, n.º 184, Zona Industrial de Trajouce, 2785 -155 S. Domingos 
de Rana, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

28 -11 -2011. — A Directora de Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511323 

 Aviso n.º 24958/2011
Por despacho de 25 -11 -2011, 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 o ICNAS — Instituto de Ciências Nucleares 
Aplicadas à Saúde, com sede na Universidade de Coimbra, Azinhaga de 
Santa Comba, Pólo III da Universidade de Coimbra, 3000 -584 Coim-
bra, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, 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 INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

05 -12 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511307 

 Aviso n.º 24959/2011
Por despacho de 25 -11 -2011, 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 a GESSA — Clínica Médica das 
Fontainhas, L.da, com sede no Largo de Todos os Santos, Quinta de 
S. João, Bairro de S. José, 2750 -150 Cascais, a adquirir directamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes inter-
nados nas suas instalações sitas na Clínica da Beloura, Beloura Office 
Park — Quinta da Beloura, Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, 
2710 -693 Sintra, 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.

05 -12 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511315 

 Aviso n.º 24960/2011
Por despacho de 13 -12 -2011, 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 a SGHL — Sociedade Gestora do 
Hospital de Loures, S.A., com sede na Rua Carlos Alberto da Mota 
Pinto, n.º 17 — 9.º Andar, Edifício Amoreiras Square, 1070 -313 Lis-
boa, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Quinta da 
Caldeira, Estrada Nacional 250, Sítio da Agonia, 2660 -351 Santo António 
dos Cavaleiros, 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.

16 -12 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511201 

 Aviso n.º 24961/2011

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira de técnico superior, categoria

de técnico superior do mapa de pessoal do INFARMED, I. P.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril (adiante designada de Portaria), na Lei n.º 3 -B/2010, de 28 
de Abril, faz  -se público que, por deliberação do Conselho Directivo desta 
Autoridade Nacional, de 15 de Setembro de 2011, se encontra aberto pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum com a vista ao 
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria/carreira de técnico 
superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal do INFARMED, 
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., na mo-
dalidade de relação jurídica de emprego publico a constituir por contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento concursal rege  -se 
pelas disposições aplicáveis da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na 
sua redacção actual, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, e Código do 
Procedimento Administrativo.

3 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento faz  -se de entre tra-
balhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado previamente estabelecida.

4 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para os 
postos de trabalho em referência e caduca com a sua ocupação, sem 
prejuízo das demais causas de cessação do procedimento concursal.
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5 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, declara  -se não estarem constituídas 
reservas no próprio serviço e não ter sido efectuada consulta prévia à 
ECCRC, por ter sido considerada temporariamente dispensada, uma 
vez que ainda não foi publicitado qualquer procedimento concursal para 
constituição de reservas de recrutamento.

6 — Local de Trabalho: O local de trabalho situa -se nas instalações 
do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 
de Saúde, I. P., no Parque de Saúde de Lisboa, Avenida Brasil, n.º 53, 
1749 -004 Lisboa.

7 — Posto de Trabalho: Destinado ao desempenho de funções na 
Direcção de Avaliação Económica e Observação do Mercado, com as 
seguintes características:

Avaliador de Processos de Comparticipação/Farmacêutico
Garantir a avaliação farmacêutica dos medicamentos e a coordenação 

com a avaliação farmacoterapêutica, para efeitos de financiamento pú-
blico, contribuindo para a utilização racional do medicamento e para a 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

8 — Requisitos de admissão: Poderão candidatar  -se ao presente 
procedimento concursal trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado já estabelecida, nos termos do n.º 4 
do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e que, até ao 
termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam, 
cumulativamente, os requisitos seguintes:

8.1 — Gerais: Os previstos no artigo 8.º da citada lei, a saber:
Possuam nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 

Constituição, convenção internacional ou lei especial;
Tenham 18 anos de idade completos;
Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou não estejam 

interditos para o exercício das funções que se propõem desempenhar;
Possuam a robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
Tenham cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Específicos: Nível habilitacional — Licenciatura ou Mestrado 
Integrado na área das Ciências Farmacêuticas.

9 — Factores preferenciais: Experiência profissional devidamente 
comprovada na área de actividade do posto de trabalho a que se can-
didata.

10 — O presente procedimento concursal não admite a possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

11 — Impedimentos de admissão: Em conformidade com o disposto 
na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, não podem ser admitidos 
candidatos que, cumulativamente:

Se encontrem integrados na carreira;
Sejam titulares da categoria;
Não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho pre-

vistos no mapa de pessoal do INFARMED, I. P. idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

12 — Formalização das Candidaturas: As candidaturas, dirigidas ao 
Presidente do Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Na-
cional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., são obrigatoriamente 
apresentadas mediante preenchimento, com letra legível, do formulário 
tipo de candidatura aprovado pelo despacho (extracto) n.º 11321/2009, 
do Ministro de Estado e das Finanças, publicado no DR, n.º 89, 2.ª série, 
de 8 de Maio e disponível no sítio do INFARMED, I. P., em www.
infarmed.pt, com indicação expressa do procedimento a que se candi-
data, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Expediente do 
INFARMED, I. P., sita na Avenida do Brasil, 53, 1749 -004 Lisboa, (das 
9.30 às 12:30 e das 14.30 às 17.00) ou remetidas por correio, registado, 
com aviso de recepção e até ao termo do prazo fixado no n.º 1, para a 
mesma morada, em envelope fechado.

13 — No presente procedimento não são aceites candidaturas enviadas 
por correio electrónico.

14 — Documentos que devem acompanhar o formulário tipo de can-
didatura:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, onde constem no-
meadamente as funções que exerce e as que desempenhou anteriormente 
e correspondentes períodos, bem como a formação profissional detida, 
referindo as acções de formação finalizadas;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das acções de formação frequentadas, 

com indicação da entidade que as promoveu, período em que as mesmas 
decorreram e respectiva duração;

d) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devida-
mente actualizada e autenticada, da qual conste, de maneira inequívoca, 
a modalidade de relação jurídica de emprego público, a indicação da 
posição e nível remuneratório e a antiguidade na carreira e na Adminis-
tração Pública, com descrição detalhada das tarefas e responsabilidades 
inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, com vista à 
apreciação do conteúdo funcional, devendo a mesma ser complemen-
tada com informação referente à avaliação do desempenho relativa aos 
últimos três anos em que o candidato executou actividade idêntica à do 
posto de trabalho a exercer.

e) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

f) Compromisso de honra sobre a veracidade dos factos constantes 
da candidatura.

15 — A não apresentação dos documentos a que se referem as alí-
neas b) e d) do número anterior determina a exclusão do procedimento, 
nos termos da alínea a) do n.º 9.º do artigo 28.º da Portaria, salvo em 
caso de mera irregularidade ou quando seja de admitir que a sua apre-
sentação atempada se tenha devido a causas não imputáveis a dolo ou 
negligência do candidato, devidamente comprovadas. Neste caso, o júri 
pode, por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, conceder um 
prazo suplementar razoável para apresentação dos documentos.

16 — A não apresentação dos documentos comprovativos das acções 
de formação e dos demais elementos aduzidos pelos candidatos, nos 
termos da alínea e) do n.º 14 do presente aviso, determina a sua não 
consideração para efeitos de avaliação curricular.

17 — A apresentação de documento falso determina a participação, 
à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, 
penal.

18 — Métodos de selecção: nos termos da faculdade prevista na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com a redacção dada pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, e 
dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republi-
cada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, são adoptados como 
métodos de selecção obrigatórios, consoante se encontrem ou não a 
executar actividade caracterizadora do posto de trabalho a que se refere 
o presente procedimento:

a) Avaliação Curricular que se aplica aos candidatos que, cumulati-
vamente sejam titulares da categoria e se encontrem ou, tratando  -se de 
candidatos colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por 
último encontrado, a cumprir ou a executar a actividade caracterizadora 
do posto de trabalho para cuja ocupação o presente procedimento foi 
publicitado;

b) Prova de Conhecimentos, para os restantes candidatos.

18.1 — Avaliação Curricular: com a ponderação de 70 %, em que são 
considerados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho 
a ocupar, designadamente:

A experiência profissional com incidência sobre a execução de acti-
vidades inerentes aos postos de trabalho em causa e o grau de comple-
xidade das mesmas.

A formação profissional relacionada com as exigências e as compe-
tências necessárias ao exercício da função;

A habilitação académica;
A avaliação do desempenho relativa aos últimos três anos em que o 

candidato executou actividade idêntica à do posto de trabalho a ocu-
par.

18.2 — Na avaliação curricular é adoptada a escala de 0 a 20 va-
lores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética ponderada das classificações dos elementos 
a avaliar.

18.3 — Prova de conhecimentos: com a ponderação de 70 % — que 
visa avaliar os conhecimentos académicos e profissionais e as compe-
tências dos candidatos necessários ao exercício de funções inerentes aos 
postos de trabalho a concurso.

Reveste a forma escrita, de natureza teórica, individual, com a dura-
ção de 60 minutos, de escolha múltipla e sem consulta, composta por 
duas partes:

A primeira, com uma ponderação de 40 %, incidente sobre os diplo-
mas orgânicos do INFARMED, I. P. e sobre o Código do Procedimento 
Administrativo, e

A Segunda, com uma ponderação de 60 % incidente sobre matérias 
específicas dos postos de trabalho a prover, de acordo com a bibliografia 
e ou a legislação abaixo indicada:

Decreto —Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho;
Portaria n.º 810/2007, de 27 de Julho;
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Despacho normativo n.º 5/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 29 de 11 de Fevereiro de 2008;

Código do Procedimento Administrativo;
Estatuto do Medicamento — Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de 

Agosto;
Decreto -Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de Maio, na sua redacção actual;
Portaria n.º 924 -A/2010, de 17 de Setembro, na sua redacção actual;
Portaria n.º 1471/004, de 21 de Dezembro;
Decreto -Lei n.º 195/2006, de 03 de Outubro, na sua redacção actual;

19 — Os candidatos nas condições referidas no ponto 18 a) podem 
afastar, mediante declaração escrita no Formulário de candidatura, a 
utilização do método de selecção avaliação curricular optando pela 
prova de conhecimentos.

20 — Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 7.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de Abril, será, ainda, utilizado como método de Selecção Complementar 
a Entrevista Profissional de Selecção, com a ponderação de 30 %, des-
tinada a avaliar, de forma objectiva e sistemática, a experiencia profis-
sional e os aspectos comportamentais evidenciados durante a entrevista, 
designadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
de relacionamento interpessoal.

20.1 — A Entrevista Profissional de Selecção, de carácter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente, as 
classificações de 20,16,12, 8 e 4 valores. O resultado final da entrevista é 
determinado, nos termos da alínea a), do n.º 7, do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de Abril, da seguinte forma: A classificação a atribuir a cada parâmetro 
de avaliação resulta de votação nominal e por maioria, sendo o resultado 
final obtido através da média aritmética simples das classificações dos 
parâmetros a avaliar. Para esse efeito será elaborada uma ficha individual 
contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a 
classificação obtida em cada um deles, devidamente fundamentada.

21 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será conver-
tida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de 
cada método, através da aplicação das seguintes fórmulas de valoração 
finais:

OF = 0,70 PC+ 0,30 EPS

OF = 0,70 AC+0,30 EPS
em que:

OF = Ordenação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de selecção
AC = Avaliação curricular
22 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que obtenham 

uma pontuação inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhes sendo 
aplicado o método seguinte.

23 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, os 
critérios de apreciação e de ponderação dos métodos de selecção, bem 
como o sistema de classificação final dos candidatos, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri 
do procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos, no prazo de 
3 dias úteis, sempre que solicitadas.

24 — O posicionamento remuneratório respeitará o disposto no 
artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que aprova o 
Orçamento do Estado para 2011.

25 — Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final dos 
candidatos: a lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação pelo Presidente do Conselho Directivo do INFARMED, I. P., 
é afixada em local visível e público das instalações do INFARMED, I.P 
e disponibilizada na sua página electrónica, sendo ainda publicado um 
aviso a constar na 2.ª série do Diário da República, com informação 
sobre a sua publicitação.

26 — Forma e comunicação das notificações aos candidatos:
Todas as notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo 

as necessárias para efeitos de audiência dos interessados, nos termos 
dos artigos 30.º, 31.º e 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, e as convocatórias 
para a realização de qualquer método de selecção que exija a presença 
do candidato são efectuadas em suporte electrónico através de e -mail, 
com recibo de entrega da notificação.

27 — Composição do Júri:
Presidente: Drª. Isaura Sofia Pinto Vieira — Directora da Direcção 

de Avaliação Económica e Observação do Mercado (DAEOM), do 
INFARMED, I. P.

1° Vogal: Drª. Isabel Maria Martins Portugal de Abreu — Directora do 
Gabinete de Apoio Regulamentar e Científico do INFARMED, I. P..

2° Vogal: Drª. Inês Margarida Gordo Ramos — técnica superior da 
DAEOM do INFARMED, I. P..

Suplentes
1° Vogal: Drª. Sónia de Jesus Vestia Caldeira— técnica superior da 

DAEOM do INFARMED, I. P..
2° Vogal: Drª. Maria Raquel Cristina Basto — técnica superior do 

Gabinete Jurídico e Contencioso do INFARMED, I. P.
28 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho conjunto 

n.º 373/2000, de 1 de Março, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

29 — Publicitação do Aviso: O presente aviso será publicitado nos 
seguintes locais e datas:

a) Na Bolsa de Emprego Público www.bep.gov.pt, no primeiro dia 
útil seguinte ao da publicação no Diário da República;

b) Na página electrónica do INFARMED, I. P., por extracto, na data 
da publicitação no Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extracto, no prazo máximo 
de três dias úteis, contados da data da publicitação no Diário da Re-
pública.

21 de Dezembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Jorge Torgal.
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 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.º 17598/2011

Termo de Período Experimental
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, declaro a conclusão com sucesso do período experimental 
dos enfermeiros abaixo indicados:

Maria Leonor Carriço Teixeira
Nelson Manuel Cardoso Mendão
Rita Arlete Oliveira de Amorim Castro
Luciana de Abreu Ribeiro
Sandra Cristina Alves Lopes
Fernanda Daniela Moura Silva
Paula Edna Fundões Amaral
Carla Filipa de Sousa Maia
Bruno Miguel Silva Loureiro
Paulo Jorge Nascimento Teixeira
Liliana Ribeiro de Sá
Sandra Patrícia Cardoso Ribeiro
Filipe Manuel Sousa Mendes
Bruno Miguel Fernando de Jesus
Raquel Miriam Neto Antunes
Sandra Neves Morgado
Maria José Almeida Duarte
Ana Margarida Mostardinha Alves Murteiro
Catarina Sofia Monteiro Pinheiro
Cristina Maria Fernandes dos Santos
Bárbara Isabel Faria Miranda
Carlos Miguel Magalhães Vítor
Daniela Susana da Silva Ferreira
Célia Manuela Salgado Rodrigues
Vânia Raquel Morais Fernandes
Ana Margarida Varandas Santo
Carla Alexandra Calisto Matias
Janete Marina Cazimiro Ferreira.
Sónia Maria da Silva Antunes

23 de Dezembro de 2011. — O Delegado Regional, António Manuel 
Figueiredo Maia.
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