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procedimento, o que impossibilita a realização da lista de ordenação 
final dos candidatos, nos termos previstos no artigo 34.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, de acordo com a redação conferida 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 de fevereiro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

207641179 

 Aviso n.º 3170/2014
Relativamente ao procedimento concursal comum de recrutamento 

para dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior 
(área de informação, monitorização e análise em saúde) para o mapa de 
pessoal da Direção -Geral da Saúde, aberto pelo aviso n.º 14396/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227 de 22 de novembro 
de 2013, torna -se público que o procedimento concursal ficou deserto 
por inexistência candidatos que completem o procedimento, o que im-
possibilita a realização da lista de ordenação final dos candidatos, nos 
termos previstos no artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, de acordo com a redação conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

19 de fevereiro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

207641243 

 Aviso n.º 3171/2014
Relativamente ao procedimento concursal comum de recrutamento 

para um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior 
(área de gestão financeira e de projetos) para o mapa de pessoal da 
Direção -Geral da Saúde, aberto pelo Aviso n.º 13729/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12/11/2013, torna -se público 
que o procedimento concursal ficou deserto por inexistência candidatos 
que completem o procedimento, o que impossibilita a realização da lista 
de ordenação final dos candidatos, nos termos previstos no artigo 34.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, de acordo com a redação 
conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 de fevereiro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

207641251 

 Aviso n.º 3172/2014
Relativamente ao procedimento concursal comum de recrutamento 

para dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior 
(área da infeção VIH/SIDA) para o mapa de pessoal da Direção -Geral 
da Saúde, aberto pelo Aviso n.º 14505/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 228, de 25/11/2013, torna -se público que o 
procedimento concursal ficou deserto por inexistência candidatos que 
completem o procedimento, o que impossibilita a realização da lista 
de ordenação final dos candidatos, nos termos previstos no artigo 34.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, de acordo com a redação 
conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 de fevereiro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

207641268 

 Despacho n.º 3379/2014
Nos termos dos n.os 7, 8 e 9 do artigo 4.º do Dec. Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, a Assistente Graduada Sénior da carreira especial médi-
ca — Área de Saúde Pública, Dr.ª Maria Inácia Rosa, cessa as funções 
que vinha exercendo como Delegada de Saúde Adjunta da Unidade Local 
de Saúde do Nordeste, E. P. E., e é nomeada com efeitos a 1 de janeiro 
de 2014, Delegada de Saúde da mesma Unidade Local de Saúde do 
Nordeste, E. P. E., sob proposta do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte.

23 de janeiro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207645594 

 Despacho n.º 3380/2014
Nos termos e para o efeito do disposto no n.º 2 do artigo n.º 5.º do 

Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, republicado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 291/09, de 12 de outubro, nomeio a Junta Médica de Recurso 
de Avaliação do Grau de Incapacidade de deficientes civis para a Área 
Geográfica da Região de Saúde do Norte, com a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Maria Neto de Miranda Araújo — Delegada de Saúde 
Regional do Norte

Vogais:
Dr.ª Maria Clotilde Moutinho da Silva — Delegada de Saúde Adjunta 

do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI — Porto 
Oriental

Dr.ª Graça Maria Barbosa de Costa Cruz Alves — Delegada de Saúde 
Regional Adjunta do Norte

Dr. João Manuel Barros Figueiredo Cruz — Delegado de Saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado I — Braga

Dr. Rui Manuel Gomes dos Santos — Delegado de Saúde Adjunto 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III — Maia/
Valongo

O presente despacho produz efeitos desde 01 de fevereiro de 2014
6 de fevereiro de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 

George.
207641308 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior

Despacho n.º 3381/2014
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro, diploma que aprova o Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior, os Presidentes dos Institutos Politécnicos 
são eleitos pelos respetivos conselhos gerais nos termos estabelecidos 
pelos estatutos de cada instituição e segundo o procedimento previsto 
no respetivo regulamento eleitoral;

Considerando que, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 27.º da 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, compete ao ministro com a tutela 
do ensino superior homologar a eleição do reitor ou presidente das 
instituições de ensino superior públicas;

Considerando o disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
bem como nos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
homologados pelo Despacho Normativo n.º 58/2008, de 28 de ou-
tubro, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 216, de 06 
de novembro;

Considerando que o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, em reunião de 30 de janeiro de 2014, procedeu à eleição do 
Professor Doutor Carlos Manuel Leitão Maia, a qual recolheu a maioria 
absoluta de votos expressos;

Considerando o parecer da Secretaria -Geral do Ministério da Edu-
cação e Ciência no sentido de que, em face dos elementos constantes 
do respetivo processo eleitoral, estão satisfeitos os requisitos previstos 
na Lei e nos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco para 
a homologação da referida eleição;

Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 27.º e do n.º 6 
do artigo 86.º, ambos da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, homologo 
a eleição para Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco do 
Professor Doutor Carlos Manuel Leitão Maia.

21 de fevereiro de 2014. — O Secretário de Estado do Ensino Supe-
rior, José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

207641592 

 Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho (extrato) n.º 3382/2014
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 13 de fevereiro de 2014, foi autorizada a consolidação da mo-
bilidade interna na categoria da assistente operacional Maria de Fátima 
Madeira Amaral no Agrupamento de Escolas da Boa Água, concelho 
de Sesimbra, 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 1.ª e a 2.ª posição, com produção de 
efeitos à data do despacho.

21 de fevereiro de 2014. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Pereira.

207645772 




