
3428  Diário da República, 2.ª série — N.º 24 — 4 de fevereiro de 2015 

 Aviso n.º 1260/2015
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que a Assistente Hospitalar Gra-
duada de Psiquiatria, da carreira especial médica Dra. Paula Teresa 
Loureiro Ferreira Carvalho cessou, a seu pedido, o exercício de 
funções neste Centro Hospitalar, por denúncia do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 10 de 
janeiro de 2015.

21 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

208382726 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 148/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 22-12-2014:
Ana Patrícia Robalo Gomes, Assistente de Saúde — Ramo Psicologia 

Clínica, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiá-
trico de Lisboa — autorizado o exercício de acumulação de funções 
privadas, 10 horas semanais, no Centro Clínico São José, L.da

21 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

208382142 

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

Aviso (extrato) n.º 1261/2015
Por despacho do Senhor Vice -Presidente do Conselho Diretivo, de 

8 de janeiro de 2015, e ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, na sequência da denúncia apre-
sentada por Mariana Costa Ferreira de Pina Cabral, pertencente à 
carreira/categoria Técnico Superior, com remuneração correspondente 
à 2.ª posição remuneratória, nível 15.º da Tabela Remuneratória Única, 
a trabalhadora cessa o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com o INFARMED, I. P., com efeitos a partir 
de 15 de janeiro de 2015.

22 de janeiro de 2015. — A Diretora dos Recursos Humanos, Finan-
ceiros e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.

208386096 

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

Aviso n.º 1262/2015
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por Despacho da Vogal 
do Conselho Diretivo deste Instituto, de 21/11/2014, com a anuência da 
Diretora -Geral da Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria dos trabalhadores abaixo identificados, no mapa de 
pessoal do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, ao abrigo 
do previsto no artigo 99.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com efeitos a partir do dia 11 de dezembro de 2014.

Diamantino Manuel Caiado da Cruz — Assistente Operacional, posi-
ção remuneratória entre a 8.ª e a 9.ª da carreira de assistente operacional, 
nível remuneratório entre o 8 e o 9 da tabela remuneratória única; e,

 Despacho n.º 1183/2015
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 23/12/2014:
Humberto Manuel Sequeira Primo, Assistente Operacional, em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal deste Instituto — autorizado o regime de acumulação 
de funções privadas, ao abrigo dos artigos 22.º e 23.º da LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na IDEALMED — Serviços 
de Saúde, L.da., pelo período de um ano, praticando um horário semanal 
não superior a 19 horas.

19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208382604 

 Despacho n.º 1184/2015
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 23/12/2014:
Isabel Maria da Conceição Lobo, Assistente Graduada da carreira mé-

dica 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 
40 horas para 39 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 01/12/2014.

19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208383382 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral do Ensino Superior

Despacho n.º 1185/2015
A requerimento do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Instruído e apreciado, nos termos da Portaria n.º 260 -A/2014, de 15 

de dezembro, o pedido de registo do curso de complemento de formação 
para a docência no grupo de recrutamento 120 destinado a titulares de 
qualificação profissional para a docência no grupo de recrutamento 
220, a ministrar pela Escola Superior de Educação de Castelo Branco 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Portaria n.º 260 -A/2014, 
de 15 de dezembro:

Determino:
1 — É registada, nos termos do anexo ao presente despacho, que dele 

faz parte integrante, a criação do curso de complemento de formação 
para a docência no grupo de recrutamento 120 destinado a titulares de 
qualificação profissional para a docência no grupo de recrutamento 
220, a ministrar pela Escola Superior de Educação de Castelo Branco 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

2 — O curso pode ser ministrado nos anos letivos de 2014 -2015 e 
de 2015 -2016.

7 de janeiro de 2015. — O Diretor -Geral, Prof. Doutor João Queiroz.

 Despacho n.º 1182/2015
Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo de 12/01/2015:
Luís Miguel da Silva Cunha, Assistente Técnico, em regime de con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal deste Instituto — autorizado o regime de acumulação 
de funções privadas, ao abrigo dos artigos 22.º e 23.º da LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para prestação de serviços 
na área da Fisioterapia, pelo período de 1 ano, praticando um horário 
semanal não superior a 19 horas.

19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208382718 

António Pedro Duarte Silva — Assistente Operacional, posição re-
muneratória entre a 7.ª e a 8.ª da carreira de assistente operacional, nível 
remuneratório entre o 7 e o 8 da tabela remuneratória única.

19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

208383203 

logia, da carreira especial médica Dr. Miguel Vieira Marques cessou, a 
seu pedido, o exercício de funções neste Centro Hospitalar, por denúncia 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 02 de janeiro de 2015.

21 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

208382815 
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Unidade curricular Componente de formação Horas
de contacto

Outras horas
de trabalho

Horas
de trabalho

totais
Créditos

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)

Didática do inglês para crianças  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Didática do inglês para crianças. . . 45 90 135 5
Recursos e materiais para o ensino do inglês a crianças  . . . . . Didática do inglês para crianças. . . 45 90 135 5
Spoken English — speaking and listening C2 — I  . . . . . . . . . Spoken English. . . . . . . . . . . . . . . 45 90 135 5
Spoken English — speaking and listening C2 — II. . . . . . . . . Spoken English. . . . . . . . . . . . . . . 45 90 135 5
English C2 — reading and writing I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inglês de nível C2  . . . . . . . . . . . . 45 90 135 5
English C2 — reading and writing II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inglês de nível C2  . . . . . . . . . . . . 45 90 135 5

 Notas

Na coluna (2) indica -se a componente de formação em que a unidade curricular, de acordo com a estrutura constante do n.º 3.
Na coluna (3) indicam -se as horas de contacto, de acordo com a definição constante da alínea e) do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 

de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.
Na coluna (5) indicam -se as horas totais de trabalho de acordo com a definição constante da alínea b) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, 

de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.
Na coluna (6) indicam -se os créditos segundo o European Credit Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e acu-

mulação de créditos), fixados de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, 
de 25 de junho.

208381551 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Escola Secundária Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia

Aviso n.º 1263/2015
Nos termos do disposto da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se pública a lista nominativa do pessoal 
docente que ingressou no quadro de zona pedagógica com efeitos a 01 
de setembro de 2014 

Nome Grupo QZP Índ.

António Manuel da Rocha Pereira. . . . 420 1 167
Artur Jorge Guerra Esteves . . . . . . . . . 510 1 167

 21 de janeiro de 2015. — O Diretor, António Paulo da Silva Mota.
208382597 

 Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, Leiria

Aviso n.º 1264/2015
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 pública a lista nominativa 
do pessoal docente, nomeado para o Quadro de Zona Pedagógica, com 
efeitos de 1 de setembro de 2013. 

Nome Grupo QZP Índice

Sandra Marina Garcia Gonçalves  . . . . . . . . . . 910 04 167

 21-01-2015. — O Diretor, António Manuel Oliveira.
208381543 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia, Maia

Aviso n.º 1265/2015
De acordo com o artigo 51.º da Lei n.º 82 -B/2014 (LOE), de 31 de 

dezembro, prorrogo a situação de mobilidade interna intercategorias 
da assistente técnica Maria da Conceição Matos Moreira Costa, para o 
exercício de funções de coordenadora técnica, neste Agrupamento de 
Escolas, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

21 de janeiro de 2015. — O Diretor, Benjamim Moreira de Sousa.
208381973 

 Aviso n.º 1266/2015

De acordo com o artigo 51.º da Lei n.º 82 -B/2014 (LOE), de 31 de 
dezembro, prorrogo a situação de mobilidade interna intercategorias 
da assistente operacional Cândida Maria Monteiro Barros Cruz, para o 
exercício de funções de encarregada operacional, neste Agrupamento 
de Escolas, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

21 de janeiro de 2015. — O Diretor, Benjamim Moreira de Sousa.
208382037 

 Aviso n.º 1267/2015
Em cumprimento do disposto da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, publica -se a Lista de Pessoal 
desligado do serviço por passar à situação de aposentados, no período 
compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro 2014.

Joaquim António Muchagata Pereira Duarte — Prof. 2.º e 3.º Ci-
clos

Grafielda Rafaela Casimiro Ramos Rangel — Assistente Opera-
cional

21 de janeiro de 2015. — O Diretor, Benjamim Moreira de Sousa.
208381608 

ANEXO
1 — Instituição de formação:
1.1 — Denominação: Instituto Politécnico de Castelo Branco — Es-

cola Superior de Educação de Castelo Branco
1.2 — Código: 3052
2 — Curso:
2.1 — Denominação: Curso de complemento de formação para a do-

cência no grupo de recrutamento 120 destinado a titulares de qualificação 
profissional para a docência no grupo de recrutamento 220.

2.2 — Código: 2911

3 — Número de registo: R/CFI -Cr 2/2015
4 — Estrutura curricular:
a) Didática do inglês para crianças (Teaching English to young 

learners): 10 créditos;
b) Spoken English (competências da oralidade: speaking e listening, 

de nível C2): 10 créditos;
c) Inglês de nível C2: 10 créditos.

5 — Número máximo de alunos em cada admissão: 30
6 — Plano de estudos: 


