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foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014 de 20 junho, da Técnica Superior, Joana
Sofia Silvestre Miranda, pertencendo ao mapa de pessoal da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, I. P., para integrar o mapa de pessoal da
ARSLVT, I. P./Aces Oeste Sul.
9 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Nuno Ribeiro
de Matos Venade.
209042251

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 12234/2015
Na sequência do Despacho n.º 14042/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 209, de 29 de outubro de 2012, e após análise
circunstanciada do respetivo desempenho e dos resultados obtidos,
evidenciados, designadamente, no relatório de demonstração de atividades prosseguidas, que revelou a excelente qualidade do trabalho
desenvolvido, informo que, ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e
24.º do Estatuto do Pessoal Dirigente (aprovado pela Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011,
de 22 de dezembro) renovo, com efeitos a 15 de outubro de 2015, a
comissão de serviço da Dra. Cátia Sofia de Sousa Pinto no cargo de
Chefe de Divisão de Epidemiologia e Vigilância da Direção-Geral da
Saúde, pelo período de três anos.
17 de agosto de 2015. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
209040145

Hospital do Arcebispo João
Crisóstomo — Cantanhede

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Despacho n.º 12235/2015
Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 44.º a 50.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro, com a última redação introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e nos n.os 2 e 4 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro que
a republicou e 128/2015, de 3 de setembro, e no uso da competência
que me é conferida pela Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, e
pela alínea l) do n.º 3 do Despacho n.º 1269-A/2015, de 05 de fevereiro,
delego e subdelego nos Delegados Regionais de Educação do Alentejo,
Manuel Maria Feio Barroso; do Algarve, Francisco Manuel Marques;
do Centro, Cristina Fernandes de Oliveira; de Lisboa e Vale do Tejo,
Francisco José de Oliveira Neves e do Norte, José Octávio Soares
Mesquita, a competência para:
a) Representar a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares na
outorga dos contratos-programa a celebrar no âmbito do financiamento
das atividades de enriquecimento curricular;
b) Representar a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares na
outorga dos acordos de colaboração e de cooperação a que se refere o
n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho.
O presente despacho produz efeitos na data da assinatura, ficando ratificados todos os atos praticados no âmbito dos poderes ora delegados.
19 de outubro de 2015. — O Diretor-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, José Alberto Moreira Duarte.
209041888

Agrupamento de Escolas de Almeida

Aviso (extrato) n.º 12684/2015

Aviso n.º 12686/2015

Em cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 23.º da Portaria
n.º 250/2014, de 28 de novembro, e para conhecimento dos interessados, torna-se público que a lista definitiva de candidatos admitidos e
excluídos ao procedimento concursal para 3 (três) postos de trabalho
na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do
mapa de pessoal do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, aberto
pelo Aviso n.º 7601/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 132,de 9 de julho de 2015 e posteriormente retificado pela Declaração de Retificação n.º 642/2015, publicada no Diário da República
n.º 146, de 29 de julho de 2015, será afixada no placard do Serviço
de Recursos Humanos do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo e
publicitada na página eletrónica deste Hospital, em www.hdcantanhede.
min-saude.pt.

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com o Decreto-Lei
n.º 132/2012, de 27/06, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23/05, torna-se pública a lista dos docentes que
mudaram de quadro de agrupamento no ano letivo de 2015/2016:

21 de outubro de 2015. — A Vogal do Conselho de Administração,
Dr.ª Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
209042308

Nome

Grupo

Orlindo Clemente Antunes Dias
Augusto Manuel Pereira Dias. . .
Deolinda Maria Pires Pina . . . . .
Miquelina Maria Mendes Pessoa

500
620
620
910

QA anterior

QA atual

Índice

160842 161500
151907 161500
162000 161500
161585 161500

205
218
218
272

21 de outubro de 2015. — O Diretor, Joaquim Ribeiro Pedroso.
209042584
Aviso n.º 12687/2015

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso n.º 12685/2015
Por despacho de 22-07-2015, 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 a sociedade VIRBAC de Portugal Laboratórios, L.da, com sede social na Rua do Centro Empresarial, Edifício 13,
Piso 1, Sala 3, Quinta da Beloura, 2710-693 Sintra, a comercializar por
grosso e trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus
preparados, a partir das suas instalações sitas na Estrada da Alfarrobeira, 2625-244 Vialonga, sendo esta autorização válida por um ano
a partir da data do referido despacho, e considerando-se renovada por
igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do
termo do prazo.
04-09-2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de
Almeida.
209040478

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, em conjugação com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27/06,
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de
25/05, torna-se público o docente que obteve lugar no quadro deste
agrupamento no ano letivo de 2015/2016:
Renato Miguel Marques Camelo Abreu — Grupo 620 — índice 188
21 de outubro de 2015. — O Diretor, Joaquim Ribeiro Pedroso.
209042543

Agrupamento de Escolas de Anadia
Anúncio n.º 250/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril e após homologação do Diretor, em 13 de outubro de 2015,
torna-se público que se encontra afixada e foi disponibilizada na página
eletrónica do Agrupamento, a lista unitária de ordenação final relativa

