31 331

Dr. Manuel de Macedo Gonçalves, chefe de serviço de pneumologia.
Dr.a Maria de Lurdes Silva Ferreira, assistente de pneumologia.

Número
de
registo

Presidente — Dr. João Fernando Gomes da Costa e Cunha, chefe
e director de serviço de pneumologia.
Vogais efectivos:

Antidislipidémicos.
3.7
4737383 Generis Farmacêutica, S. A. . . .

Grupo/
subgrupo
farmac. (**)
Titular da AIM (*)

10 — Os documentos referidos nas alíneas a) e b) do n.o 9 podem
ser substituídos por declaração comprovativa da sua existência, emitida
pelo estabelecimento ou serviço de saúde a que os candidatos estejam
vinculados.
11 — O documento referido na alínea c) do n.o 9 pode ser substituído por declaração no requerimento, sob compromisso de honra,
da situação precisa em que se encontra relativamente a esse requisito.
12 — A não apresentação, no prazo de candidaturas, dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d) do n.o 9 implica a não admissão
a concurso.
13 — 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.
14 — As falsas declarações feitas pelos candidatos nos requerimentos ou nos currículos são puníveis nos termos da lei penal e constituem
infracção disciplinar.
15 — 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.
16 — A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada no
quadro junto à Secção de Pessoal deste Hospital.
17 — 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.
18 — A constituição do júri é a seguinte (todos do Hospital de
São Marcos, Braga):

Designação GFT (**)
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Aviso n.o 21 085/2007
Publica-se, em anexo, a lista dos medicamentos excluídos da comparticipação, ao abrigo da Portaria n.o 1471/2004, de 21 de Dezembro,
os quais serão objecto de normal escoamento de stock comparticipados, sem prejuízo do respeito pelo respectivo prazo de validade,
a partir de 1 de Agosto de 2007:

31 de Julho de 2007. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Helder Mota Filipe.

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

Total de substâncias activas — uma.
Total de apresentações — uma.

18 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Rui Mendes Crisóstomo.

Comprimido . . . . . .

Da homologação cabe recurso hierárquico, a interpor nos termos
do disposto no n.o 35 da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, no
prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação no Diário
da República.

Pravastatina . . . . . .

1.o Maria Lucinda Rebelo Marques Figueira Godinho — 16,33 valores.
2.o Helena Maria Martins de Carvalho — 14,44 valores.

Forma farmacêutica

De acordo com o disposto no artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, devidamente homologada pelo conselho de administração em 15 de Outubro de 2007, após confirmação de cabimento
pela Direcção-Geral do Orçamento através do ofício n.o 706, de 11 de
Outubro de 2007, torna-se pública a lista de classificação final do
concurso interno geral de acesso para provimento de uma vaga de
enfermeiro-chefe, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 83, de 30 de Abril de 2007:

Substância activa

Aviso (extracto) n.o 21 084/2007

Dosagem

Hospital do Visconde de Salreu

(*) Autorização de introdução no mercado;
(**) De acordo com a classificação farmacoterapêutica definida pelo despacho n.o 21 844/2004 (2.a série), de 12 de Outubro;
(1) Medicamento genérico.

30 unidade(s)
Pravastatina Generis 10 mg Comprimidos (1)

11 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

10 mg

18.1 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

Apresentação

Dr. José Eduardo Coelho dos Santos Oliveira, assistente graduado
de pneumologia.
Dr.a Maria Beatriz Celeirós Fernandes, assistente de pneumologia.

Nome comercial

Vogais suplentes:

