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Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

2 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208141361 

 Aviso n.º 11401/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especiali-

dade de Imunoalergologia, que concluiu o respetivo internato médico 
na 1.ª época de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 129, de 08 de julho de 2014, aviso n.º 7881/2014, 
torna -se pública a lista de classificação final, homologada em 29/09/2014, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Pedro Tiago de Morais e Silva — 19,40 valores
2 — Patrícia Cristina Correia Barreira  — 19,24 valores
3 — Eugénia Matos Marques Almeida — a)

a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

2 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208141337 

 Aviso n.º 11402/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de cirurgia geral, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 129, de 08 de julho de 2014, aviso n.º 7879/2014, torna -se 
pública a lista de classificação final, homologada em 29/09/2014, pelo 
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Soraia Raquel Mateus Silva — 19,1 valores
2 — Sheila Bastos Correia Martins — 18,7 valores
3 — Mónica Alexandra Vieira Cid — 13,6 valores
4 — Maiana Barroso Varela dos Santos — a)
5 — Raquel Cristiana Coelho Salústio — a)
6 — Sílvia Manuela Fonseca Neves — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

2 de outubro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

208141289 

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

Aviso n.º 11403/2014
Por despacho de 08 -09 -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 Santa Casa da Misericórdia de 
Castelo Branco, com sede na Rua Bartolomeu da Costa, s/n, 6000 -773 
Castelo Branco, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e 

importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas na Unidade de Média Duração e Reabilitação e de Longa Du-
ração e Manutenção, Avenida Dia de Portugal, Centro Comunitário 
João Carlos d’ Abrunhosa, 6000 -452 Castelo Branco, ao abrigo da 
Deliberação 09/CD/2010, de 20 de janeiro, 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.

24 de setembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

208145703 

 Aviso (extrato) n.º 11404/2014
Por despacho de 08-09-2014, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de outubro, autorizo a sociedade MICOTEC — Eletrónica, L.da, 
com sede social na Rua de Rui Teles Palhinha, lote 10, 1.º, D, Tagus 
Space, 2740-278 Porto Salvo, a comercializar por grosso, importar e 
exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a 
partir das suas instalações sitas na mesma morada, 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.

24 de setembro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

208145833 

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

Despacho n.º 12574/2014
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 19/06/2014:
Mário Chin Tad Muon, Assistente Graduado da carreira médica 

hospitalar de Imunohemoterapia, 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 37 horas para 36 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 início a 
05/09/2014.

2 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208143298 

 Despacho n.º 12575/2014
Por despacho da vogal do conselho diretivo de 9 de setembro de 2014:
Maria Teresa de Abreu Freire Bandeira Chabert Ferreira, assistente 

graduada sénior 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 37 horas para 
36 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 4 de setembro de 
2014.

2 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208143281 

 Despacho n.º 12576/2014
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 18/09/2014:
Sandra Rodrigues Neto, Técnica de 1.ª Classe de Análises Clíni-

cas e Saúde Pública, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Insti-
tuto — autorizado o regime de acumulação de funções públicas, ao 
abrigo dos artigos 21.º e 23.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, 
pelo período de um ano, praticando um horário semanal não superior 
a 19 horas.

2 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208143095 


