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confirmado o cabimento orçamental pela Direcção -Geral do Orçamento, 
nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, publi-
cada no Diário da República, 1.ª série -B, de 18 de Maio de 2002, torna -se 
publica a lista de classificação final do concurso interno geral de acesso 
para provimento de 1 lugar de Chefe de Serviço de Medicina Interna 
da Carreira Médica Hospitalar do Quadro de Pessoal do Hospital, cujo 
aviso de abertura n.º 798/2009 foi publicado no Diário da República 
2.ª Serie n.º 7 de 12/01/2009.

Pedro de Albuquerque Matos Moreira — 16,35 valores.
Maria Margarida Damas de Carvalho — 15,35 valores.

Os candidatos dispõem de 10 dias úteis após a publicação da pre-
sente lista para recorrer, com efeito suspensivo, devendo o eventual 
recurso ser apresentado no Serviço de Pessoal do Hospital do Litoral 
Alentejano.

10 de Agosto de 2009. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Adelaide Belo.

202176002 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Deliberação n.º 2379/2009

Delegação de competências
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, na redacção do Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
e de harmonia com o estabelecido no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 221/2007, de 29 de Maio, e com o artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 
15 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 
3 de Abril, o conselho directivo do Instituto da Droga e da Toxicode-
pendência, I. P., delibera:

1 — Delegar nos membros do conselho directivo os poderes necessá-
rios para autorizar a inscrição, o pagamento e participação de dirigentes e 
trabalhadores em congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de 
formação ou outras iniciativas semelhantes em território nacional, com 
observância ao princípio da razoabilidade dos encargos envolvidos.

2 — Os membros do conselho directivo são os licenciados João 
Augusto Castel -Branco Goulão, Manuel Ribeiro Cardoso e Maria do 
Rosário Torégão Romão Sequeira Gil.

3 — A presente delegação produz efeitos a 1 de Junho de 2007, ficando 
por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados no âmbito 
dos poderes agora delegados.

31 de Julho de 2009. — O Conselho Directivo: João Castel -Branco 
Goulão, presidente — Maria do Rosário Gil, vogal.

202175866 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
Aviso n.º 14520/2009

I — Concurso de recrutamento para o exercício de funções docentes 
de ensino português no estrangeiro no ano escolar de 2009  -2010, em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo, de acordo com a Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, a realizar para a educação pré -escolar, 
para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário.

II — Divulgação das listas provisórias de ordenação e de exclusão 
e dos verbetes.

1 — Informam  -se todos os interessados de que, a partir desta data, 
nos termos do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 13/2006, de 11 
de Agosto, as listas provisórias dos candidatos admitidos e ordenados 
e dos candidatos excluídos, com os respectivos fundamentos, relativas 
ao concurso aberto pelo aviso n.º 13 098/2009, publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 142, de 24 de Julho de 2009, se encontram 
disponíveis para consulta e impressão nos sítios da Internet da Direcção-
-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE) em www.dgrhe.
min-edu.pt e do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 
(GEPE) em www.gepe.min -edu.pt e nas embaixadas e consulados de 
Portugal nos países a que o concurso respeita.

2 — Com o intuito de agilizar procedimentos, a DGRHE proce-
deu à rectificação de determinados dados introduzidos pelo candidato, 
sustentada na documentação apresentada e nos termos do disposto no 
artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo.

3 — Para efeitos de eventual reclamação, chama -se a atenção dos 
candidatos para a necessidade de verificação de todos os elementos 
constantes das referidas listas, dos verbetes individuais e do disposto 
nos capítulos X e XI do aviso de abertura do concurso.

4 — A aplicação electrónica de reclamação é a única forma de que os 
candidatos dispõem para apresentar a sua reclamação à DGRHE.

5 — O prazo para apresentação de reclamação é de cinco dias úteis 
a contar do 1.º dia útil seguinte ao da data da publicação do presente 
aviso, até às 18 horas (horas locais) do último dia do prazo.

6 — A não apresentação de reclamação dos dados constantes das listas 
provisórias de ordenação, de exclusão e dos verbetes, no prazo legal, por 
parte dos candidatos, equivale à aceitação tácita dos mesmos.

7 — Toda a documentação deve ser apresentada à DGRHE por via 
electrónica e dentro do prazo de reclamação. Para o efeito, a aplicação 
da reclamação possibilitará aos candidatos a importação informática 
(upload) da documentação comprovativa dos dados reclamados.

8 — Não são considerados quaisquer documentos que sigam via de 
encaminhamento diferente do estabelecido no número anterior.

9 — Os candidatos serão notificados do indeferimento das reclama-
ções, por via electrónica, acedendo, para esse efeito, a uma aplicação a 
disponibilizar atempadamente na página da DGRHE.

10 de Agosto de 2009 — O Director -Geral, Jorge Sarmento Morais.
202178871 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária de António Nobre

Despacho n.º 18862/2009
Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º e do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-

-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, respeitando o definido no n.º 1 do 
artigo 2.º do Despacho n.º 9744/2009, de 8 de Abril, nomeio para o 
cargo de Subdirectora da Escola Secundária António Nobre, a Professora 
Titular, do grupo de recrutamento 510, Maria Isabel Gomes Casimiro 
Costa Teixeira Pinto, com efeitos a partir do dia 7 de Agosto de 2009. 
Ser -lhe -á atribuído suplemento remuneratório, conforme previsto no 
n.º 1 e 2 do artigo 1.º do Decreto Regulamentar n.º 1 -B/2009, de 5 de 
Janeiro. Na Subdirectora Maria Isabel Gomes Casimiro Costa Teixeira 
Pinto delego as seguintes competências: distribuir o serviço docente; 
supervisionar e acompanhar os Documentos de Organização Pedagógica 
da Escola, exercer o poder disciplinar em relação aos alunos. Delego, 
ainda, a competência para a prática dos seguintes actos: convocar reu-
niões; homologar actas e pautas de avaliação de alunos; fazer despacho 
de expediente.

10 de Agosto de 2009. — O Director, Cristóvão José Pinto Correia 
de Oliveira.

202176821 

 Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques

Deliberação n.º 2380/2009
Por nomeação da Directora, no dia 03 de Julho de 2009, tomaram 

posse: como Subdirectora, Aurora Maria da Cunha Gama Ribeiro; como 
Adjunta da Directora Maria da Graça Fernandes Carvalho Teibão Abreu; 
como Adjunta da Directora, Maria Dulce da Rocha Silva; como Adjunto 
da Directora, António Adelino Abreu de Sousa, de acordo com o Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril.

3 de Julho 2009. — A Directora, Mónica Alberta Félix de Sousa 
Sanfins.

202173784 

 Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade

Despacho n.º 18863/2009
Ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 37.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de Abril, designo como membro do Conselho Admi-
nistrativo, previsto no artigo 36.º do mesmo diploma legal, o professor 
Emídio José Afonso Isaías, Subdirector do Agrupamento de Escolas 
Eugénio de Andrade, com efeitos a 15 de Julho de 2009.

7 de Agosto de 2009. — A Directora, Maria Natália de Almeida 
Cortez Alves da Fonseca Cabral.

202171742 




