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Directora do Lar Residencial de Alcobaça, estabelecimento integrado
no Serviço Sub-Regional de Leiria do Centro Regional de Segurança
Social do Centro (cargo equiparado a Director de Serviços).
Chefe de Divisão no Departamento de Acção Social, do Serviço
referido anteriormente.
Directora do Núcleo de Cooperação e Respostas Sociais do Centro
Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria.
Directora de Unidade de Protecção Social de Cidadania, do Centro
Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria.
Directora da Unidade de Desenvolvimento Social, do Centro Distrital
de Leiria.
205162173
Aviso n.º 19577/2011
Através do Aviso n.º 8533/2011, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 68 de 06 de Abril de 2011 e divulgado na Bolsa de Emprego
Público com a referência OE201004/0099 foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director da Unidade de Prestações e Atendimento do
Centro Distrital de Évora.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta
fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º
da Lei.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril foi, Paulo
Sérgio Roma Nunes, nomeado para o referido cargo por Deliberação
de 27 de Julho de 2011 do Conselho Directivo, por apresentar o perfil
adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 27 de
Julho de 2011.
9 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
Nota curricular
Paulo Sérgio Roma Nunes, licenciado em Sociologia, pela Universidade Autónoma De Lisboa, é técnico superior da carreira técnica superior,
do Quadro De Pessoal Do Instituto Da Segurança Social, I. P.
De Novembro de 2003 a 31 de Dezembro de 2007 foi nomeado Director do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e Comunicação, do CDSS
de Évora, sendo responsável pela gestão global dos serviços de atendimento do distrito, e pela área de Comunicação. Como júri fez parte de
vários procedimentos concursais (de pessoal e de aquisição de bens e
serviços); Integrou Equipa responsável pela implementação do sistema
de Auto-Avaliação (CAF) do CDSS Évora; Integrou Equipa responsável
pela implementação do GERA e SIGA; Membro do CCA do CDSS de
Évora; Desde 01 de Janeiro de 2008 é Director da Unidade de Prestações e Atendimento, do CDistrital de Segurança Social de Évora, sendo
responsável pela gestão global das áreas de atribuição de Prestações do
Sistema Previdencial e de Solidariedade; Verificação de Incapacidades;
Gestão de Contas Correntes de Prestações; Atendimento. Integra a Equipa
responsável pela implementação do modelo CAF e é membro do Cons.
Coord. Avaliação. Membro de júri de procedimentos concursais.
205162149
Aviso n.º 19578/2011
Através do Aviso n.º 11238/2011, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 97 de 19 de Maio de 2011 e divulgado na Bolsa de Emprego
Público com a referência OE201005/0367, foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director da Unidade de Prestações e Atendimento do
Centro Distrital de Vila Real.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta
fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º
da lei.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril foi,
António Eduardo Ferreira Gomes De Sousa, nomeado para o referido
cargo por Deliberação de 03 de Agosto de 2011 do Conselho Directivo,
por revelar elevada capacidade de liderança e motivação, denotar visão
estratégica e orientação para resultados, deter elevados conhecimentos
técnicos e experiência específica, muito boa capacidade de organização e motivação de equipas e possuir capacidade para inovar e gerir a
mudança. Assim sendo, revela ter o perfil para o cargo e aptidão para
o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 03 de
Agosto de 2011.
09-08-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.

Nota curricular
António Eduardo Ferreira Gomes De Sousa, licenciado em Direito,
pela Faculdade De Direito Da Universidade De Lisboa, é técnico superior, do Instituto Da Segurança Social, I. P. (I S S, I. P.).
Director da Unidade de Prestações e Atendimento do Centro Distrital
de Vila Real (ISS, I. P.);
Director do Núcleo de Prestações do Centro Distrital de Vila Real
(ISS, I. P.);
Chefe do Sector Jurídico do Centro Distrital de Vila Real (ISS, I. P.);
Técnico Superior do Núcleo de Apoio Técnico/Jurídico do Centro
Distrital de Vila Real (ISS, I. P.);
Advocacia, em regime de exclusividade para o ISS, I. P. desde que
integrou os respectivos quadros;
Membro do Conselho Directivo da Escola Secundária de S. Pedro,
Vila Real;
Assessor do Director do Centro de Formação da Associação de Escolas
do Concelho de Vila Real;
Docente do Ensino Secundário e Profissional.
205162635
Aviso (extracto) n.º 19579/2011
Por meu despacho de 5 de Setembro de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para o exercício de funções públicas com Fernanda Maria
Matos Vicente Fernandes, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de assistente técnico, posição remuneratória 1, no
mapa de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro,
com efeitos a 15 de Setembro de 2011.
15 de Setembro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205157735
Aviso (extracto) n.º 19580/2011
Por meu despacho de 5 de Setembro de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para o exercício de funções públicas com Maria Fernanda
Mendonça Martins, para ocupação de um posto de trabalho na categoria
e carreira de assistente técnico, posição remuneratória 1, no mapa de
pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
a 15 de Setembro de 2011.
15 de Setembro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205158164
Aviso (extracto) n.º 19581/2011
Por meu despacho de 5 de Setembro de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para o exercício de funções públicas com Idalina da
Conceição Alves Madeira, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de assistente técnico, posição remuneratória 1, no
mapa de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro,
com efeitos a 15 de Setembro de 2011.
15 de Setembro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205158042
Aviso (extracto) n.º 19582/2011
Por meu despacho de 5 de Setembro de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para o exercício de funções públicas com Alexandra José
de Ponte Fernandes Vinagre, para ocupação de um posto de trabalho
na categoria e carreira de assistente técnico, posição remuneratória 1,
no mapa de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro,
com efeitos a 15 de Setembro de 2011.
15 de Setembro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205157873
Aviso (extracto) n.º 19583/2011
Por meu despacho de 5 de Setembro de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo
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indeterminado para o exercício de funções públicas com João Carlos
Batista Torres, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e
carreira de assistente técnico, posição remuneratória 1, no mapa de
pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
a 15 de Setembro de 2011.
15 de Setembro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205158197
Aviso (extracto) n.º 19584/2011
Procedimento concursal comum para constituição de reservas de
recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final,
do procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos
de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, no mapa de
pessoal do Centro Distrital de Lisboa, visando o exercício de funções
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na área de actuação de Desenvolvimento Social, conforme
Aviso n.º 22068/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 212, de 2 de Novembro — DRH/AT/125/2010.
Candidatos aprovados:

A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 15 de
Agosto de 2011.
23-09-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
Nota Curricular
Ana Paula da Silva Fino, licenciada em Direito, pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, Titular de Pós-Graduação em Direito
do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e
do Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), Ministrado
pelo INA, é técnica superior do Mapa de Pessoal do Centro Distrital de
Leiria, do Instituto da Segurança Social, I. P.
Directora do Núcleo de Prestações do Sistema de Protecção Social de
Cidadania da Unidade de Prestações e Atendimento do Centro Distrital
de Leiria (desde 31 de Dezembro/2010).
Directora do Núcleo de Prestações Invalidez e Velhice do Centro
Nacional Pensões (2010);
Directora do Núcleo de Prestações do Sistema de Protecção Social
de Cidadania da Unidade de Prestações e Atendimento do CDIST de
Leiria (Janeiro/2008 a Janeiro/2010;
Mandatária do ISS, I. P., (Janeiro/2005 a Dezembro/2010);
Técnica superior do ISS, I. P. — CDIST Coimbra e Leiria — Núcleo
Jurídico (2002 a 2008)
Exercício da profissão liberal de Advocacia (1996 a 2001);
Responsável pela área Jurídica e Recursos Humanos, em diversas
empresas e associações no Sector Privado;
Titular do curso FORGEP, ministrado pelo INA.
205166467
Declaração de rectificação n.º 1479/2011

Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

Nuno Alexandre Dias Barata . . . . . . . . . . . . . .
Cátia Alexandra Esteves Rodrigues . . . . . . . . .
Helena Maria Almeida da Silva . . . . . . . . . . . .
Rute Alexandra Carvalho Mota . . . . . . . . . . . .
Pedro Miguel Ricardo Dias . . . . . . . . . . . . . . . .
Vera Susana de carvalho Martins Pereira . . . . .
Susana Sofia Parreira Serrador . . . . . . . . . . . . .
Rosa Maria Ferreira Ribeiro Pacheco . . . . . . . .
Carlos Alberto Consolação do Rosário . . . . . . .

14,80
14,50
14,30
14,10
13,80
12,30
12,10
11,80
10,80

Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
2.ª série, n.º 176, de 13 de Setembro de 2011, a p. 36 922, o aviso
n.º 18 014/2011, referente ao procedimento concursal comum para a
carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais — Instituto da Segurança Social, I. P., rectifica-se que, no
n.º 13.6, onde se lê «declaração referida na alínea c) do n.º 12.4» deve
ler-se «declaração referida na alínea c) do n.º 13.4».
16 de Setembro de 2011. — OVogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205156277
Deliberação n.º 1880/2011

A presente lista foi homologada por despacho de 20 de Setembro de
2011, do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos
Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo
de competência delegada do Conselho Directivo, através da Deliberação
n.º 2143/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de
22 de Novembro, tendo sido afixada no edifício dos Serviços Centrais,
sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, e publicitada na página
electrónica do Instituto.
21 de Setembro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205158286
Aviso n.º 19585/2011
Através do Aviso n.º 11933/2011, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 105 de 31 de Maio de 2011 e divulgado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201005/0681 foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director da Unidade de Prestações e Atendimento do
Centro Distrital de Leiria.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta
fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º
da lei.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril foi, Ana
Paula da Silva Fino, nomeada para o referido cargo por Deliberação de 03
de Agosto de 2011 do Conselho Directivo, por ter obtido a classificação
final mais elevada dos candidatos — 17,58. Revelou sentido de responsabilidade, proactividade e autonomia, estando fortemente motivada para o
exercício das funções a exercer e uma experiência profissional relevante
na área das prestações e atendimento. Demonstrou elevada capacidade
de liderança, visão estratégica adequada e aptidão para uma gestão
orientada para resultados. Evidenciou um forte sentido crítico capaz de
inovar, promover e gerir processos de mudança, revelando ter o perfil
adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.

1 — Nos termos do disposto conjugadamente no artigo 35.º, n.º 1 do
CPA, no artigo 5.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 214/2007, de 29 de Maio,
na que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 163/2008, de 8 de Agosto, e
no artigo 28.º, n.º 2, alínea u), dos Estatutos aprovados pela Portaria
n.º 638/2007, de 30 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelas
Portarias n.º 1460-A/2009, de 31 de Dezembro, e 1329-B/2010, de 30 de
Dezembro, o Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, I. P.,
delibera delegar na Directora Adjunta de segurança social do Centro
Distrital de Portalegre, Ana Isabel Belo Costa, com a faculdade de
subdelegação, os poderes necessários para, no âmbito geográfico de
actuação dos respectivos serviços, praticar os seguintes actos:
1.1 — Em matéria de gestão em geral, de gestão financeira e contabilidade e de administração e património, desde que, precedendo o
indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam observados os
condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e as orientações
técnicas sobre a matéria:
1.1.1 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natureza corrente necessária ao normal funcionamento dos serviços, incluindo
a dirigida aos tribunais, com excepção da que for dirigida ao Presidente
da República, à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares
destes órgãos de soberania, à Provedoria da Justiça e a outras entidades
de idêntica ou superior posição na hierarquia do Estado, salvaguardando
situações de mero expediente ou de natureza urgente;
1.1.2 — Constituir mandatários forenses com poderes de representação geral e especial do ISS, I. P., incluindo os necessários para confessar,
desistir e transigir, com a faculdade de substabelecer, excepto nos processos judiciais interpostos de actos ou deliberações do conselho directivo
ou relativas ao estatuto jurídico do pessoal ao seu serviço;
1.1.3 — Apresentar queixas crime em nome e no interesse do ISS, I. P.,
relativamente a factos ocorridos na área de intervenção própria do
respectivo centro distrital;
1.1.4 — Despachar os planos e relatórios anuais de actividades, no quadro do Plano de Actividades do ISS, I. P., e proceder à respectiva avaliação;
1.1.5 — Gerir os recursos financeiros e patrimoniais que estejam
afectos ao centro distrital, em articulação com os competentes serviços
centrais;

