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petências subdelegadas por Deliberação (extrato) n.º 2295/2013, de 6 de
dezembro, do Conselho Diretivo desta ARS do Algarve, I. P., foi autorizado
à Enfermeira Maria Cristina Brito Baptista Massapina, do mapa de pessoal
da mesma ARS/ACES Sotavento, a acumulação de funções privadas na
Fundação Irene Rolo, sita em Tavira, num horário pós laboral de 5 horas semanais, por um período de um ano, com inicio à data do despacho autorizador.

Declaração de retificação n.º 371/2014
Para os devidos efeitos, declara-se que o despacho n.º 14989/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 19 de novembro
de 2013, saiu com a seguinte inexatidão, que assim se retifica:
No n.º 4, onde se lê:
«4 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de setembro de
2013, ficando deste modo ratificados todos os atos que tenham sido
praticados desde aquela data no âmbito dos poderes ora subdelegados.»

24 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís
de Matos Marques Esteves.
207733049
Despacho (extrato) n.º 4922/2014
Por despacho do Senhor Diretor Executivo do Agrupamento do Centros de Saúde do Algarve III — Sotavento, da Administração Regional de
Saúde do Algarve, I. P., Dr. Manuel Janeiro, de 21-02-14, no âmbito das
suas competências subdelegadas por Deliberação (extrato) n.º 2295/2013,
de 6 de dezembro, do Conselho Diretivo desta ARS do Algarve, IP, foi
autorizado à Assistente de Medicina Geral e Familiar, Maria Gonzalez
Mora, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Barlavento, a acumulação de funções públicas na Universidade do Algarve, para o exercício da
docência, num horário pós laboral de 6 horas semanais, por um período
de um ano, com efeitos à data de despacho autorizador.
24 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís
de Matos Marques Esteves.
207733373

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso n.º 4673/2014
Por despacho de 13-03-2014, 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 manutenção da autorização para comercializar por
grosso, comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade Ferrer-Azevedos, S. A., a partir das instalações sitas na Rua dos Bem Lembrados,
n.º 141, Manique, 2645-471 Alcabideche, por alteração da sua denominação
social para Ferrer Hospitalar, S. A., sendo esta autorização válida por um ano
a partir da data do referido despacho, e considerando-se renovada por igual
período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.
13 de março de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula
Dias de Almeida.
207731137
Aviso n.º 4674/2014
Por despacho de 12-03-2014, 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 EURODIAL — Centro de Nefrologia e Diálise de Leiria, S. A., com sede na Rua da Carrasqueira, n.º 19, 2400-441
Leiria, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso
exclusivo dos seus doentes em tratamento regular de substituição da
função renal nas suas instalações sitas na Casais do Alvito, 2510-702
Gaeiras — Óbidos, 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.

deve ler-se:
«4 — São ratificados todos os atos que tenham sido praticados desde
3 de setembro de 2012 no âmbito dos poderes ora subdelegados.».
18 de dezembro de 2013. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Hélder Dias Mota Filipe.
207731064

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 4923/2014
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2, 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de auxiliar do meu gabinete, Andreia
Passos Leite Neves.
2 - A designada auferirá a remuneração prevista no artigo 13.º do
mesmo decreto-lei.
3 - A nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a partir de 1 de abril de 2014.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
1 de abril de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno Paulo
de Sousa Arrobas Crato.
Nota Curricular
Nome: Andreia Passos Leite Neves
Data de nascimento: 19.09.1987
Habilitações Literárias:
Curso de secretariado - 12.º ano na área de Humanidades
Experiência Profissional:
26/04/2010 até à presente data — operadora de supermercado na
Pingo Doce — Distribuição Alimentar, SA
27/07/2009-23/09/2009 — assistente na E.S. Contact Center — Gestão de Call Centers, SA
Formação Profissional:
14/11/2008-30/01/2009 — Estágio de Secretariado na FSSMGN
Arquitetos, Ld.ª
30 e 31/05/2008 - II Congresso Internacional de Formação para assistentes de Direção;
Conhecimentos de Word, Excel e PowerPoint
207735277

14 de março de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula
Dias de Almeida.
207731104

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Aviso n.º 4675/2014

Aviso n.º 4676/2014
Por meu Despacho de 26 de março de 2014 e 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, é homologada a
lista unitária de ordenação final relativa aos Procedimentos Concursais
para Recrutamento de cinco assistente operacionais com vista à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de assistente operacional.

Por despacho de 12-03-2014, 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 Imagem Diagnóstica — Centro de Imagem
Médica, S. A., com sede na Rua Custódio Vilas Boas, n.º 16, 4700-374 Braga,
a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do normal
desenvolvimento da sua atividade de diagnóstico ao abrigo da Deliberação
do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 079/CD/2011, nas suas instalações sitas na mesma morada, 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.
14 de março de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula
Dias de Almeida.
207731129

Agrupamento de Escolas de Alcochete

Nome

Maria Teresa Duarte Gomes da Costa . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Cristina Paiva Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Cristina Branco Elias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
final

17,20
17,03
15,75

