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13.º Susana Manuela Rosendo Ribeiro — 12,4 valores.
14.º Patrícia da Silva Lopes — 12,4 valores.
15.º Carlos André Nunes Agostinho — 12,2 valores.
16.º Carlos Filipe Geraldes Mendes — 12,2 valores.
17.º Jorge Manuel Oliveira Duarte — 12,0 valores.
18.º Rita Alexandra Fernandes Pires — 11,8 valores.
19.º Marta Ferreira da Cunha — 11,2 valores.
20.º Paula Margarida Alves Carvalho — 10,4 valores.
21.º Hugo Manuel Rodrigues Maia — 10,4 valores.

Nos termos do artigo 39.º do citado diploma legal, da homologação 
da lista de classificação final cabe recurso com efeito suspensivo a inter-
por para o Ministro da Saúde, no prazo de 10 dias a contar da presente 
publicação no Diário de República.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página eletró-
nica deste CMRRC — Rovisco Pais (www.roviscopais.min -saude.pt) e 
afixada no placard do Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

2 de abril de 2012. — O Presidente do Conselho Administração, 
Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.

205944529 

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

Aviso n.º 5304/2012
Por despacho de 08 -09 -2011, no uso de competência delegada, de harmo-

nia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
Outubro, autorizo O Centro de Neurociências e Biologia Celular da Univer-
sidade de Coimbra, com sede no Largo Marquês de Pombal, Universidade 
de Coimbra, 3004 -517 Coimbra, a adquirir directamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo de investigação científica 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.

16 de Setembro de 2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e 
Licenciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205948141 

 Aviso n.º 5305/2012
Por despacho de 26 -10 -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 Farmavenix, Unipessoal, L.da, 
com sede social na Logispark — Edifício B — Sector I, Rua Ponte 
dos Cavalos, n.º 425, Pinhal dos Santos Fernandes, 2870 -674 Montijo, 
a comercializar por grosso, e trânsito de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
mesma morada, 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.

8 de Novembro de 2011. — A Directora de Direcção de Inspecção e 
Licenciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205948393 

 Aviso n.º 5306/2012
Por despacho de 27 -10 -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 Hospital de Faro, EPE, com sede na Rua Leão 
Penedo, 8000 -386 Faro, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas 
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepara-
dos, 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.

8 de novembro de 2011. — A Diretora da Direção de Inspeção e 
Licenciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205948441 

exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
a partir das suas instalações sitas na Rua Francisco Lyon de Castro, 10, 
Mem Martins Business Park — Edifício 6, 2729 -015 Mem Martins, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do referido 
despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

08 -11 -2011. — A Directora de Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205948839 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete da Secretária de Estado da Ciência

Despacho n.º 4997/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero António Luís Ribeiro das fun-
ções de apoio administrativo ao meu Gabinete, para as quais havia 
sido nomeado pelo Despacho n.º 13590/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 195, de 11 de outubro de 2011.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 31 de janeiro 
de 2012.

30 de março de 2012. — A Secretária de Estado da Ciência, Maria 
Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.

205943792 

 Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 4998/2012
Nos termos do Decreto -Lei n.º 432/77, de 15 de outubro, por meu 

despacho, publica -se a alteração da classificação profissional da docente 
abaixo indicada, publicada através de aviso, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 20, de 24 de janeiro de 2003, por ter adquirido nova ha-
bilitação académica, conferente de habilitação própria para o grupo 
de recrutamento em que realizou a profissionalização em serviço, ao 
abrigo do Decreto -Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 11 de outubro. 

Nome
Grupo

de
recrutamento

Classificação
profissional

Glória Maria Moreira Rosa Gonçalves  . . . 550 14,3

 13 de março de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

205946635 

 Despacho n.º 4999/2012
Nos termos do Decreto -Lei n.º 432/77, de 15 de outubro, por meu despa-

cho, publica -se a alteração da classificação profissional da docente abaixo 
indicada, publicada através de Aviso, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 36, de 12 de fevereiro de 1999, por ter adquirido nova habilitação aca-
démica, conferente de habilitação própria para o grupo de recrutamento em 
que realizou o 1.º ano da profissionalização em serviço, tendo dispensado 
do 2.º ano, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 11 de outubro. 

 Aviso n.º 5307/2012
Por despacho de 26 -10 -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 United Healthcare — Distribui-
ção Farmacêutica, L.da, com sede social na Rua Dr. Bastos Gonçalves, 
n.º 5, 3.º A, 1600 -898 Lisboa, a comercializar por grosso, importar e 

Nome
Grupo

de
recrutamento

Classificação
profissional

Sandra Cristina Tavares Batista Ferreira . . . 550 15

 13 de março de 2012. — O Diretor -Geral dos Recursos Humanos da 
Educação, Mário Agostinho Alves Pereira.

205946765 

 Despacho n.º 5000/2012
Nos termos do Decreto-Lei n.º 432/77, de 15 de outubro, por meu despa-

cho, publica-se a alteração da classificação profissional da docente abaixo 
indicada, publicada através de Aviso, no Diário da República, 2.ª série, 




