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

Aviso n.º 669/2014
Torna -se pública a lista dos candidatos admitidos e excluídos ao 

concurso público para a instalação de um posto farmacêutico móvel na 
localidade de Mancelos, freguesia de Mancelos, concelho de Amarante, 
distrito de Porto, cujo Aviso de abertura n.º 9147/2013, foi publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 17 -07 -2013, encontrando -se 
igualmente a presente lista disponível para consulta no sítio internet do 
INFARMED, I. P., em www.infarmed.pt

Candidato(s) Admitido(s)
Farmácia Campo da Feira, sita em S. Gonçalo;
Farmácia Costa, sita em S. Gonçalo;
Farmácia Cristal Center, sita em Telões;
Farmácia S. Gonçalo, sita em Madalena;
Farmácia Confiança, sita em Veade;
Farmácia Neves Ferreira, sita em Britelo;
Farmácia Amarante, sita em S. Gonçalo;
27 -12 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo do INFARMED — Au-

toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207515142 

 Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 45/2014
Por deliberação do conselho diretivo de 23 de dezembro de 2013:
Vânia Isabel Cardoso Paulo, assistente técnica, em regime de con-

trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal deste Instituto, afeta ao Setor de Aprovisionamento 
e Património do Departamento de Planeamento e Gestão Patrimonial 
e Financeira — determinada a mobilidade interna intercarreiras, com 
efeitos a 3 de dezembro de 2013, para o exercício de funções ineren-
tes à carreira/categoria de técnico superior, no Setor de Promoção 
da Dádiva e Voluntariado do Gabinete de Comunicação, Promoção 
da Dádiva e Voluntariado, pelo período de 18 meses, nos termos dos 
artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na 
sua redação atual.

6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

207516244 

 Deliberação (extrato) n.º 46/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo de 23/12/2013:
Sofia Isabel Lopes Guerra Alves, Técnica Superior, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
do mapa de pessoal deste Instituto, afeta ao Setor de Promoção da 
Dádiva e Voluntariado do Gabinete de Comunicação, Promoção 
da Dádiva e Voluntariado — determinada a mobilidade interna na 
categoria, com efeitos a 3 de dezembro de 2013, para o exercício de 
funções no Setor de Formação do Departamento de Gestão de Re-
cursos Humanos e Formação, pelo período de 18 meses, nos termos 
do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
na sua redação atual.

6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

207516196 

 Despacho n.º 687/2014
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 18/12/2013:
Isabel Maria da Conceição Lobo, Assistente Graduada da carreira 

médica hospitalar de Imuno-hemoterapia, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal deste Instituto — autorizada a redução de uma hora do seu 
horário semanal (de 41 horas para 40 horas semanais), ao abrigo do 
n.º 15, do artigo 31.º, do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, com 
efeitos a 01/12/2013.

6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

207516074 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho (extrato) n.º 688/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por meu des-
pacho de 12 de dezembro de 2013, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade interna na categoria da assistente técnica Maria Raquel Frade 
Rodrigues Vogado no Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage, 
concelho de Setúbal, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, mantendo o posi-
cionamento remuneratório entre a 2.ª e a 3.ª posição, com produção de 
efeitos à data do despacho.

26 de dezembro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Es-
colar, Mário Agostinho Pereira.

207515515 

 Despacho n.º 689/2014
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do Despacho n.º 18040/2008, 

de 24 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 
de 4 de julho de 2008, os professores dos estabelecimentos do ensino 
particular e cooperativo, incluindo escolas profissionais privadas, são 
dispensados da realização da profissionalização em serviço, regulada 
pelo Decreto -Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, na redação dada pelos 
Decretos -Leis n.os 345/89, de 11 de outubro, 15 -A/99, de 19 de janeiro, 
e 127/2000, de 6 de julho.

Em cumprimento do n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 287/88, no 
uso das competências próprias, publica -se a classificação profissional, 
atribuída aos professores a seguir indicados.

A classificação profissional corresponde à respetiva habilitação aca-
démica e produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2009. 

Nome Grupo 
de recrutamento

Classificação 
profissional

(valores)

António Durval Batista Rodrigues 
de Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 — Artes Visuais 13,8

Rui Manuel Gonçalves Falcão . . . 600 — Artes Visuais 11

 30 de dezembro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Es-
colar, Mário Agostinho Alves Pereira. 

207515467 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas António Gedeão

Aviso n.º 670/2014

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho a 
termo resolutivo certo a tempo parcial carreira e categoria de 
assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, conjugado com a 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril torna -se público que, por despacho 
do Presidente da Comissão Administrativa Provisória, de 6 de janeiro de 
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação 
deste Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum 
para preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria 
de Assistente Operacional de 6 de janeiro até 13 de junho de 2014, para 
prestação diária de quatro horas na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial.

2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas António Gedeão, com 
sede na Alameda Guerra Junqueiro n.º 11 Laranjeiro — 2814 -503 Almada

3 — Caracterização do posto de trabalho: carreira e categoria de 
Assistente Operacional.

a) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização 
das instalações, bem como do material e equipamento didático e infor-
mático necessário ao desenvolvimento do processo educativo;




