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pital de São João». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
3 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo, Nuno Valença
Ferreira.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 10 850/2005 (2.a série). — Concurso institucional interno
geral de provimento na categoria de assistente de anatomia patológica
da carreira médica hospitalar. — Menção a que se refere o despacho
conjunto n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 31 de Março de 2000: «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 formação profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»
1 — Nos termos dos artigos 15.o, 23.o e 30.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março, e do Regulamento dos Concursos aprovado
pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, faz-se público que, por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 2 de
Novembro de 2005 e de acordo com a deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 16
de Março de 2005, que aprovou o plano anual de concursos da carreira
médica hospitalar de 2005, nos termos do despacho n.o 1284/2001,
da Ministra da Saúde, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 18, de 22 de Janeiro de 2001, se encontra aberto concurso institucional interno geral para provimento de um lugar vago na categoria
de assistente de anatomia patológica da carreira médica hospitalar
do quadro de pessoal deste Hospital, aprovado pela Portaria n.o 408/98,
de 14 de Julho.
2 — Tipo de concurso e prazo de validade — o concurso é institucional interno geral, aberto a todos os médicos possuidores dos
requisitos gerais e especiais que estejam vinculados à função pública
e visa exclusivamente o provimento da vaga enunciada, esgotando-se
com o seu preenchimento.
3 — Local de trabalho — no Hospital de São Marcos, de Braga,
podendo também vir a prestar serviço noutras instituições com as
quais este Hospital tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de
colaboração, nos termos do n.o 2 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março.
4 — O regime de trabalho poderá ser desenvolvido em horário desfasado, nos termos das disposições legais em vigor nesta matéria,
nomeadamente o despacho ministerial n.o 19/90, publicado no Diário
da República, 2.o série, n.o 193, de 22 de Agosto de 1990.
5 — Requisitos de admissão a concurso:
5.1 — São requisitos gerais:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.
5.2 — Não se encontrar abrangido pelo disposto no artigo 2.o, n.os 1
e 2, do Decreto-Lei n.o 101/2003, de 23 de Maio.
5.3 — São requisitos especiais:
a) Possuir o grau de assistente de anatomia patológica ou a
sua equiparação, obtida nos termos do n.o 3 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos.
6 — Formalização das candidaturas:
6.1 — Prazo — o prazo para a apresentação das candidaturas é de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.
6.2 — Forma — as candidaturas deverão ser formalizadas mediante
requerimento, dirigido ao presidente do conselho de administração
do Hospital de São Marcos, Braga, e entregue na Secção de Pessoal
do mesmo Hospital, sito no Largo do Engenheiro Carlos Amarante,
apartado 2242, 4701-965 Braga, podendo ser remetido pelo correio
registado e com aviso de recepção, desde que tenha sido expedido
até ao termo do prazo fixado no n.o 6.1.
7 — Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, filiação, naturalidade,
nacionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu), residência, código postal e telefone, se o houver;
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b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço de saúde
a que o requerente esteja vinculado;
c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando
o número e a data do Diário da República onde vem anunciado,
bem como a área profissional a que concorre;
d) Indicação de documentos que instruam o requerimento, bem
como a sua sumária caracterização;
e) Endereço para onde deverá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.
8 — Os requerimentos devem ser acompanhados de:
a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente de
anatomia patológica ou a equiparação a esse grau;
b) Documento comprovativo do vínculo à função pública;
c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae.
9 — Os documentos referidos nas alíneas a) e b) do n.o 8 podem
ser substituídos por declaração comprovativa da sua existência, emitida
pelo estabelecimento ou serviço de saúde a que os candidatos estejam
vinculados.
10 — O documento referido na alínea c) do n.o 8 pode ser substituído por declaração no requerimento, sob compromisso de honra,
da situação precisa em que se encontra relativamente a esse requisito.
11 — A não apresentação no prazo de candidatura dos documentos
referidos nas alíneas a) e b) do n.o 8 implica a não admissão a concurso.
12 — Os exemplares do curriculum vitae podem ser apresentados
até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura, implicando
a sua não apresentação dentro daquele prazo a não admissão a
concurso.
13 — As falsas declarações feitas pelos candidatos nos requerimentos ou nos currículos são puníveis nos termos da lei penal e constituem
infracção disciplinar.
14 — O método de selecção dos candidatos é a avaliação curricular
nos termos da secção VI da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.
15 — As listas de candidatos admitidos e excluídos serão afixadas
no quadro junto à Secção de Pessoal deste Hospital.
16 — A lista de classificação final, após homologação, será publicada no Diário da República, 2.a série, conforme o estabelecido no
n.o 34 da secção VII da referida portaria.
17 — A constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Dr. Fernando Henrique Pires Pardal de Oliveira,
chefe e director de serviço de anatomia patológica do Hospital
de São Marcos, Braga.
Vogais efectivos:
Dr.a Margarida Maria de Lima Leitão Teixeira, assistente
graduada de anatomia patológica do Hospital de São Marcos, Braga.
Dr. José Fortunato da Silva Vieira, assistente de anatomia
patológica do Hospital de São Marcos, Braga.
Vogais suplentes:
Dr. Abílio Nicolau Costa Brandão, assistente graduado de
anatomia patológica do Hospital Infante D. Pedro, S. A.,
Aveiro.
Dr. António Franklim Ramos, chefe de serviço de anatomia
patológica do Centro Hospitalar do Alto Minho, S. A.,
Viana do Castelo.
17.1 — A 1.a vogal efectiva substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.
14 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Aviso n.o 10 851/2005 (2.a série). — 1 — Faz-se público que,
por deliberação do conselho de administração do Instituto Nacional
da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) de 10 de Novembro
de 2005, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 42.o do Decreto-Lei
n.o 48 547, de 27 de Agosto de 1968, e nos termos do n.o 7 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 244, de 22 de Outubro de 2002, com as alterações introduzida
pelo despacho n.o 2244/2003 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 29, de 4 de Fevereiro de 2003, no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
se encontra aberto concurso público para instalar um posto farma-

16 776

N.o 230 — 30 de Novembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

cêutico móvel na localidade de Cogula, freguesia de Cogula, concelho
de Trancoso, distrito da Guarda.
2 — O concurso é válido apenas para a instalação do posto farmacêutico móvel referido no número anterior.
3 — O presente concurso reger-se-á pelo disposto no artigo 42.o
do Decreto-Lei n.o 48 547, de 27 de Agosto de 1968, na Portaria
n.o 936-A/99, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.o 1379/2002, de 22 de Outubro, e no despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 244, de 22 de Outubro de 2002, com as alterações introduzidas
pelo despacho n.o 2244/2003 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 29, de 4 Fevereiro de 2003.
4 — Podem concorrer:
a) As farmácias do mesmo concelho;
b) As farmácias dos concelhos limítrofes.
5 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do conselho de administração do
INFARMED, entregue directamente, mediante recibo, ou remetido
pelo correio com aviso de recepção, para o Parque de Saúde, Avenida
do Brasil, 53, 1749-004 Lisboa, solicitando a admissão ao concurso,
dele devendo constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu), residência, código postal,
número de telefone, se o tiver, e número de contribuinte,
no caso de proprietário de farmácia em nome individual;
b) Designação da sociedade, número de pessoa colectiva, sede
social e identificação dos seus sócios, no caso de sociedade
de farmácia.
5.1 — O requerimento do proprietário de farmácia em nome individual ou da sociedade proprietária da farmácia deve ser acompanhado
dos seguintes documentos:
a) Planta topográfica indicando o local onde se pretende a instalação do posto farmacêutico móvel, bem como as farmácias,
outros postos farmacêuticos móveis ou de medicamentos, centros de saúde, extensão ou estabelecimento hospitalar mais
próximos;
b) Certidão camarária das distâncias do local proposta às farmácias, postos farmacêuticos móveis ou de medicamentos,
centros de saúde, extensões ou estabelecimentos hospitalares
mais próximos;
c) Planta e memória descritiva das instalações donde resulte
a sua adequação ao fim a que se destina, quer em termos
de áreas quer em termos das soluções propostas, por forma
a assegurar-se uma assistência farmacêutica de qualidade no
quadro das boas práticas de farmácia;
d) Contrato, declaração, autorização ou outro documento equivalente que legitime a utilização da instalação por parte do
requerente;
e) Licença de utilização emitida pela câmara municipal competente;
f) Certidão das três últimas declarações anuais de rendimentos
apresentadas para efeitos fiscais, donde conste a facturação
da farmácia e, sendo caso disso, dos postos farmacêuticos
móveis ou postos de medicamentos que dela dependem;
g) Certidão dos descontos efectuados para a segurança social
nos últimos dois anos relativamente aos farmacêuticos, não
sendo, quanto a estes, admitidos intervalos sem descontos
superiores a seis meses.
5.2 — Os documentos referidos no número anterior só são admitidos quando revistam a forma de original, podendo ser apresentados
sob a forma de documento autenticado ou fotocópia, desde que conferida com o original ou documento autenticado, exibido perante o
funcionário que a receba.
5.3 — O INFARMED poderá solicitar outros documentos que considere indispensáveis.
6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 — Os critérios de prioridade entre concorrentes são os previstos
nos n.os 9 e 10 do despacho n.o 22 618/2002 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 244, de 22 de Outubro de 2002,
com as alterações introduzida pelo despacho n.o 2244/2003 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 29, de 4 de Fevereiro
de 2003.
15 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Vasco António de Jesus Maria.

Aviso n.o 10 852/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Novembro de 2005, 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 o Hospital Distrital de Águeda, sito na
Rua da Misericórdia, 3750-130 Águeda, a adquirir directamente aos
produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos seus doentes
internados, sendo esta autorização válida por um ano a partir da
data desta publicação e considerando-se renovada por igual período
se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.
11 de Novembro de 2005. — A Directora de Inspecção e Licenciamento, Lina Santos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete da Ministra
o

Despacho n. 24 656/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 16
do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17 de Outubro, a
Inspecção-Geral de Educação é dirigida por um inspector-geral, coadjuvado por dois subinspectores-gerais.
Considerando a necessidade de prover um dos lugares de subinspector-geral de Educação, e tendo em conta a relevante experiência
e o perfil profissional evidenciados no currículo do licenciado Jorge
Manuel de Matos Simões Dias, anexo ao presente despacho:
1 — Nos termos do disposto no artigo 18.o e nos n.os 3 e 4 do
artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, em conjugação com o disposto
no artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17 de Outubro, nomeio
para o cargo de subinspector-geral da Educação o licenciado Jorge
Manuel de Matos Simões Dias.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir da data da assinatura.
15 de Novembro de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de
Lurdes Reis Rodrigues.
ANEXO
Nota curricular
Jorge Manuel de Matos Simões Dias
1 — Habilitações académicas — licenciatura em Filologia Românica — Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
2 — Categoria profissional — inspector superior principal da Inspecção-Geral da Educação.
3 — Exercício de cargos e funções na administração educativa:
Membro do Núcleo Inspectivo (Gabinete de Português) da Direcção-Geral do Ensino Básico;
Membro da comissão instaladora da Delegação Regional do Centro da Inspecção-Geral da Educação;
Coordenador dos Sectores Pedagógico, Administrativo-Financeiro e do Ensino Superior da Delegação Regional do Centro
da Inspecção-Geral da Educação;
Delegado regional do Centro da Inspecção-Geral da Educação;
Responsável pelos exames de língua e literatura portuguesas do
Baccalauréat option internationale;
Presidente do júri nacional do estágio de ingresso na carreira
técnica superior de inspecção da Inspecção-Geral da Educação;
Formador dos estágios de ingresso na carreira superior de inspecção da Inspecção Regional de Educação dos Açores.
4 — Participação em representação da Inspecção-Geral da Educação:
Projectos «Transnational cooperation on the subject of assessing,
evaluating and assuring quality in school in the European
Union», «Quality partnership of the regions», «Effective school
self-evaluation» e «Indicators for good schools»;
Reuniões da Standard International Conference of Central and
General Inspectorates of Education (SICI) e com a Inspecção
Pedagógica do Ministério da Educação de Espanha;
Congresso «Avaliação da qualidade dos sistemas educativos»,
em Buenos Aires, promovido pela Organização de Estados
Ibero-Americanos.
5 — Experiência profissional como docente e como formador de
docentes:
Professor dos ensinos básico e secundário;
Membro da comissão de gestão em escola preparatória;

