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PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Centro de Saúde de Vila do Porto

Aviso n.º 2/2011/A

Lista de candidatos admitidos e excluídos
Para os devidos efeitos se torna pública a lista dos candidatos ad-

mitidos e excluídos ao procedimento concursal para ocupação de um 
posto de trabalho para o desenvolvimento de actividades decorrentes 
da carreira especial da área da saúde de Enfermagem, categoria de 
Enfermeiro, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, do Quadro Regional de 
Ilha de Santa Maria, afecto ao Centro de Saúde de Vila do Porto, aberto 
por aviso n.º 116/2010/A, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 223, de 17 de Novembro de 2010.

Candidatos Admitidos:
Andreia Filipa Coimbra Pinto
Ana Catarina de Jesus Almeida
Ana Catarina da Rocha e Silva Moreira
Ana Cláudia Vilar Afonso
Ana Luzia Pisco Bexiga Calisto
Ana Maria Ferreira Falcão
Ângela Maria Barros Rodrigues
Carlos Félix Ferreira Leão
Cármen Rute Ferreira Guimarães
Carolina Vitória Lopes Monteiro
César Agostinho Alves Pinto Leal
Cláudia Marisa Ferreira Colaço
Diana Daniela Pereira Guedes
Diana de Fátima da Silva Santos
Diana Filipa Alves Vareta
Diana Sofia Magalhães Sousa
Dina Flávia Gomes de Sousa
Domingos Tiago Azevedo Castro
Duarte Nuno Borges Terra
Élia Martinha Soares Dias
Fábio Daniel Fonseca Costa
Filipa Raquel Machado Monteiro
Gonçalo André Rodrigues Veiga
Inês de Jesus Rocha
Joana Andreia Oliveira Teixeira
Joana Filipa Moreira Peixoto
Joana Matos da Fonseca
José Manuel Santos Viana Diogo Leite
Liliana Patrícia Pereira Lobo
Liliana Sofia Pereira Matos
Lígia Diana Moreira de Magalhães
Maria Elisabete Almeida e Cruz
Marta Raquel Pinho Ribeiro
Mónica Alexandra de Araújo Faria Couto
Patrícia Filipa Vieira Carvalho Oliveira
Paula Verónica Faria Salgado
Renato Pinto Dutra
Rui José Castanheira Afonso Matos de Almeida
Sara Isabel Flores Melo Arruda
Sílvia da Silva Rego
Sofia Filipa Ferreira Ribeiro
Sónia Reguengo Gonçalves
Tânia Sofia Dinis Nunes
Teresa Manuela Lopes Pinheiro
Tiago Filipe Magalhães Miranda
Vera Mafalda Queirós Coelho

Candidatos Excluídos:
Ana Margarida Noronha Narra d)
Andreia Bicho Delgado a), b) e c)
Catarina Alexandra Oliveira Pereira Prudente a) e c)
Cátia Matilde da Costa Machado a)

Cláudia Daniela da Silva Araújo a), b) e c)
Daniela Maria Mendonça Gregório a), b) e c)
Diana Andreia do Couto Mota e)
Domingos André Carvalho Pinto b), c) e d)
Fernanda Luísa Azevedo Varandas a) e d)
Joana Filipa Ribeiro Maciel a), b), c) e d)
João Miguel Amaral Diogo e)
Maria José Ribeiro Calado e) e f)
Marisa da Silva Martins a), b) e c)
Micaela Oliveira Paulo Ferreira e)
Nelson Cardoso Correia a), b), c) e g)
Sandra da Conceição Soares Neves Coelho a), b) e c)

a) Não cumpriu com a alínea a) do ponto 11.2 do aviso de abertura.
b) Não cumpriu com a alínea b) do ponto 11.2 do aviso de abertura.
c) Não cumpriu com a alínea c) do ponto 11.2 do aviso de abertura.
d) Não cumpriu com a alínea e) do ponto 11.2 do aviso de abertura.
e) Não cumpriu com a alínea c) do ponto 11.1 do aviso de abertura.
f) Não cumpriu na íntegra a alínea a) do ponto 11.1 do aviso de 

abertura.
g) Não cumpriu na íntegra o ponto 11.1 do aviso de abertura.

Esta lista será considerada definitiva, se no prazo de 10 dias úteis a 
contar da publicação da mesma no Diário da República 2.ª série, não 
for apresentado recurso.

30 de Dezembro de 2010. — A Presidente do Júri, Maria de Fátima 
Braga Freitas Bairos.
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 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Aviso n.º 1/2011/M

Abertura do Posto Farmacêutico Móvel na freguesia da Serra 
de Água concelho da Ribeira Brava

1 — Por despacho de S. Ex.ª o Secretário Regional dos Assuntos 
Sociais de 30 de Novembro de 2010, nos termos dos n.os 2, 3, 4 e 5 do ar-
tigo 10.º do Anexo da Deliberação n.º 513/2010, do INFARMED — Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de Março de 2010, 
conjugado com o disposto no n.º 1, do artigo 2.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 25/2009/M, de 14 de Agosto, que adapta à Região Autónoma 
da Madeira o Decreto -Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, faz -se público 
que, pelo no prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação deste 
aviso no Diário da República, se encontra aberto concurso público para 
instalação de posto farmacêutico móvel na área reproduzida no ortofo-
tomapa constante neste aviso, freguesia da Serra de Água, concelho de 
Ribeira Brava, Região Autónoma da Madeira.

2 — O concurso é válido apenas para a instalação do posto farma-
cêutico móvel referido no número anterior.

3 — O presente concurso reger -se -á pelo disposto no ar-
tigo 44.º Decreto -Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, adaptado à Região 
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2009/M, 
de 14 de Agosto, na deliberação n.º 513/2010, do INFARMED — Auto-
ridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de Março de 2010, e na 
Portaria n.º 126/2009, de 29 de Setembro, da Secretaria Regional dos 
Assuntos Sociais, que adapta à Região Autónoma da Madeira o regula-
mento de sorteio relativo a situações de empate, aprovado pela deliberação 
n.º 150/CD/2008, de 23 de Julho, do INFARMED, IP.

4 — Podem concorrer:
a) As farmácias do mesmo município;
b) As farmácias dos municípios limítrofes.

5 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, 
dirigido ao Secretário Regional dos Assuntos Sociais, podendo ser entregue 
directamente na sede do Instituto de Administração da Saúde e Assun-
tos Sociais, IP -RAM, (IASAÚDE, IP -RAM), no horário de expediente, 
das 9.30 às 12.00 horas e das 14.30 às 17.00 horas, à Rua das Pretas, 
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n.º 1, 9004 -515, Funchal, mediante recibo comprovativo da entrega, ou 
remetido por correio registado, com aviso de recepção, solicitando a 
admissão ao concurso, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa — nome completo, filiação, naturalidade, 
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço 
que o emitiu, residência e código postal, número fiscal de contribuinte, 
número de telefone e ou número de telemóvel, e endereço electrónico, 
no caso de proprietário de farmácia — pessoa singular;

b) Denominação da sociedade em conformidade com o registo comercial, 
número de identificação de pessoa colectiva, sede social e identificação 
dos seus sócios, número de telefone e ou número de telemóvel, e ende-
reço electrónico, no caso de proprietário de farmácia — pessoa colectiva.

5.1 — O requerimento do proprietário de farmácia em nome indivi-
dual ou da sociedade proprietária de farmácia deve ser acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Planta topográfica indicando o local onde se pretende a instalação 
do posto farmacêutico móvel, bem como as farmácias, outros postos 
farmacêuticos móveis ou de medicamentos, centros de saúde, extensão 
ou estabelecimento hospitalar mais próximos;

b) Certidão camarária das distâncias do local proposto às farmácias, 
postos farmacêuticos móveis ou de medicamentos, centros de saúde, 
extensões ou estabelecimentos hospitalares mais próximos;

c) Planta e memória descritiva das instalações de onde resulte a sua 
adequação ao fim a que se destina, quer em termos de áreas quer em 
termos das soluções propostas, por forma a assegurar -se uma assistência 
farmacêutica de qualidade no quadro das boas práticas de farmácia;

d) Contrato, declaração, autorização ou outro documento equivalente 
que legitime a utilização da instalação por parte do requerente;

e) Licença de utilização emitida pela câmara municipal competente.

5.2 — Os documentos referidos no número anterior só são aceites quando 
revistam a forma de original, podendo ser apresentados sob a forma de 
documento autenticado ou fotocópia, desde que conferida com o original 
ou documento autenticado, exibido perante o funcionário que a receba.

5.3 — A Secretaria Regional dos Assuntos Sociais/Instituto de Ad-
ministração da Saúde e Assuntos Sociais, IP -RAM, poderão solicitar, 
a qualquer momento, outros documentos que se considerem indispen-
sáveis.
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6 — As falsas declarações são puníveis nos termos da lei.
7 — São liminarmente excluídos os concorrentes que:
a) Não sejam proprietários de farmácia;
b) Não pertençam ao município ou municípios limítrofes previsto no 

presente aviso para instalação do posto farmacêutico móvel;
c) Pretendam instalar o posto farmacêutico móvel em município ou 

zona de município diferente do previsto no presente aviso;
d) Apresentem candidatura após a data limite mencionada no pre-

sente aviso.

8 — O critério de prioridade entre concorrentes é o previsto no n.º 4 do 
artigo 10.º do Anexo da Deliberação n.º 513/2010, do INFARMED — Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de Março de 2010.

9 — Em caso de igualdade de menor número de postos averbados, 
será realizado um sorteio entre os concorrentes nessa condição, sendo 
informados da data, hora e lugar onde o mesmo decorrerá.

9.1 — O sorteio é realizado com recurso ao sistema de tômbola, nos 
termos estabelecidos no regulamento de sorteio aprovado pela delibe-
ração n.º 150/CD/2008, de 23 de Julho, do INFARMED, IP, aplicada 
à Região Autónoma da Madeira pela Portaria n.º 126/2009, de 29 de 
Setembro, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais.

10 — Por despacho de S. Ex.ª o Secretário Regional dos Assuntos So-
ciais de 30 de Novembro de 2010, foi nomeada a comissão de avaliação 
do presente concurso público com a seguinte composição:

Presidente — Dra. Carminda Maria dos Santos Andrade, coordena-
dora do Gabinete dos Assuntos Farmacêuticos do IASAÚDE, IP -RAM;

Vogais efectivos:
Dr. Ricardo Paulo de Freitas Alves, coordenador do Gabinete Jurídico 

do IASAÚDE, IP -RAM;
Dra. Maria Graciela Góis e Sousa, técnica superior do Gabinete 

Jurídico do IASAÚDE, IP -RAM;
Vogais suplentes:
Dr. Luís Miguel Pereira Nunes da Silva, técnico superior do Gabinete 

dos Assuntos Farmacêuticos do IASAÚDE, IP -RAM;
Dra. Susan Maria de Jesus Brazão Gouveia, técnica superior do Ga-

binete Jurídico do IASAÚDE, IP -RAM.
30 de Dezembro de 2010. — O Chefe de Gabinete, Miguel Stringer 

de Oliveira Pestana. 




