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 Despacho (extrato) n.º 13152/2012
Por despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. Martins dos Santos, 
de 20 de setembro de 2012, foi autorizada a mobilidade interna na 
categoria ao assistente graduado sénior, Joaquim Florêncio Mansinho 
Bodião, do mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Algarve III — Sotavento para o mapa de pessoal do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Algarve I — Central, nos termos do disposto do 
n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, na redação 
dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de abril, com efeitos a 
1 de outubro de 2012.

25 de setembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Mi-
guel Madeira.

206424056 

 Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.º 13312/2012
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 25 de setembro 
de 2012, da única candidata ao procedimento concursal para Assistente 
de Medicina Interna — Área Hospitalar, aberto por aviso n.º 11579/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168 de 30 de agosto 
de 2012.

Dra. Munica Varela Quaresma da Costa Junqueira — 17,3 valores.

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto re-
curso administrativo.

28 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. José Manuel Gonçalves André.

206422217 

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

Aviso n.º 13313/2012
Por despacho de 16 -07 -2012, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamen-
tar n.º 61/94, de 12 de outubro, autorizo a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Águeda, com sede na Rua da Misericórdia, n.º 219, 
3750 -130 Águeda, a adquirir diretamente aos produtores, gros-
sistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas 
suas instalações sitas na Rua Dr. Mateus Pereira Pinto, n.º 26, 
Barro, 3750 -351 Águeda, 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.

27 de julho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206423343 

zada a cedência de interesse público, pelo período de um ano, nos termos 
do artigo 58.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a 
02 de fevereiro de 2012.

21 de setembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Mi-
guel Madeira.

206424015 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária D. Afonso Sanches

Aviso n.º 13314/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, e após homologação, torna -se público a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal comum, aberto pelo 
aviso n.º 6650/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 94 de 15 de maio de 2012, para ocupação de três postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para carreira e categoria de assistente operacional. 
A referida lista foi afixada na entrada principal e feita a notificação 
pessoal aos candidatos admitidos, bem como divulgada na página 
eletrónica da Escola. 

 Escola Secundária D. Sancho I

Aviso n.º 13315/2012
Por inexatidão, dá -se como anulado o aviso n.º 12971/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 28 de setembro de 2012.
28 de setembro de 2012. — O Presidente da CAP, António Pereira 

Pinto.
206424372 

 Aviso n.º 13316/2012
Por inexatidão, dá -se como anulado o aviso n.º 12972/2012, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série — n.º 189, de 28 de setembro 
de 2012.

28 de setembro de 2012. — O Presidente da CAP, António Pereira 
Pinto.

206424283 

 Agrupamento de Escolas da Maia

Aviso n.º 13317/2012
Em cumprimento 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 na sequência 
do procedimento concursal comum com vista à ocupação de 1 (um) 
posto de trabalho, aberto por Aviso n.º 7658/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª série — N.º 107 — 1 de junho de 2012, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a carreira e categoria de Assistente Operacional, com efeitos a partir de 
13 de setembro de 2012, com a trabalhadora abaixo mencionada: 

Número
de ordem Nome Classificação

final

1 Maria das Dores Gomes Anjo Fernandes. . . . 17,58
2 Carla Cristina Silva Eusébio  . . . . . . . . . . . . . 17,01
3 Maria da Conceição Pereira Ribeiro Souto . . . 15,78
4 Graça Maria Eusébio Vasco . . . . . . . . . . . . . . 14,59
5 Maria José dos Santos Mateus . . . . . . . . . . . . 12,72

 20 de setembro de 2012. — A Diretora, Maria Helena dos Santos 
Jerónimo.

206422152 

Nome Carreira Categoria Posição
remuneratória

Nível
remuneratório Remuneração

Marisa do Carmo da Rocha Correia. . . . . Assistente operacional . . . Assistente operacional . . . Entre 1.ª e 2.ª Entre 1 e 2 487,46 (*)

(*) Trabalhadora com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de acordo com o n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de feve-
reiro.




