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Diário da República, 2.ª série — N.º 68 — 6 de Abril de 2011
e Planeamento do Orçamento, integrado na Direcção de Orçamento do
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS), o
seguinte trabalhador, que detém a competência técnica e aptidão para o
exercício das funções, conforme evidencia a respectiva nota curricular
em anexo:
Licenciado Armando Manuel Simões Vidal, técnico superior do mapa
de pessoal do IGFSS, I. P., para exercer o cargo de Coordenador do Núcleo de Gestão e Planeamento do Orçamento, integrado na Direcção de
Orçamento do Departamento de Orçamento e Conta deste Instituto.
24 de Fevereiro de 2011. — Pelo Conselho Directivo, o Presidente,
José Augusto Antunes Gaspar.

superior, no mapa de pessoal dos Serviços Centrais, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, conforme Aviso n.º 26463/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 243, de 17 de Dezembro — DRH/
TS/199/Referência A/2010.
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1.º

Carlos Leandro Fraga de Almeida Rocha . . . . . .

16,65

Nota curricular
Armando Manuel Simões Vidal, Licenciado em Gestão, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) — Universidade Técnica
de Lisboa, é técnico superior no Departamento de Orçamento e Conta
do IGFSS, IP desde Junho de 2001. Tem formação complementar em
POCP, POCISSSS, Gestão Orçamental nos Serviços Públicos, Técnicas
de negociação, Gestão da Qualidade, balanced score card e diversos
módulos SAP. Desempenha actualmente funções de técnico superior no
Núcleo de Gestão e Planeamento do Orçamento.
204529678
Deliberação (extracto) n.º 967/2011
Pela Deliberação do Conselho Directivo n.º 58/2011, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do
referido cargo, foi nomeado em regime de substituição, para o Núcleo
de Estudos e Conservação, integrado na Direcção de Gestão de Imóveis
Norte do Departamento de Património Imobiliário do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS), o seguinte trabalhador,
que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções,
conforme evidencia a respectiva nota curricular em anexo:
Licenciado Constantino Monteiro André Avelino, técnico superior do
mapa de pessoal do IGFSS, I. P., para exercer o cargo de Coordenador
Núcleo de Estudos e Conservação, integrado na Direcção de Gestão
de Imóveis Norte do Departamento de Património Imobiliário deste
Instituto.
24 de Fevereiro de 2011. — Pelo Conselho Directivo, o Presidente,
José Augusto Antunes Gaspar.
Nota Curricular
Constantino Monteiro André Avelino, Licenciado em Engenharia
Civil pela Universidade do Porto (1976). Desempenhou funções de
docente na Escola Preparatória Júlio de Carvalhal, em Valpaços, (1976
a 1978). Ingressou na Administração Pública em Agosto de 1978 como
técnico superior, na qualidade de engenheiro civil de 2.ª classe, além do
quadro, na Direcção Hidráulica do Douro, tomando posse do cargo de
engenheiro civil do quadro destes Serviços em 1985. Exerceu funções
na área de ambiente e recursos naturais, nomeadamente como membro
da Comissão Técnica de Acompanhamento do “Plano Geral dos Vales
dos rios Lima, Anha e Âncora”, Co-autor do trabalho de “Análise e Propostas de Intervenção” sobre as extracções de inertes nos rios navegáveis
da Região do Norte. Integrou o “Grupo de Trabalho de Apreciação de
Projectos Candidatos ao FEDER no âmbito dos Recursos Naturais”.
Participação em várias Comissões Técnicas de Acompanhamento de
Planos Directores Municipais de concelhos da Região do Norte.
Em Janeiro de 2006 ingressou no quadro do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., exercendo funções de técnico superior
nos Serviços Técnicos (actual Núcleo de Estudos e Conservação) da
Direcção de Gestão de Imóveis do Norte.
204529726

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 8443/2011
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal dos Serviços Centrais — Instituto da Segurança
Social, I. P.
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 um posto
de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de técnico

A presente lista foi homologada por despacho de 22 de Março 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, em Lisboa, e publicitada
na página electrónica do Instituto.
22 de Março de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço
204525587
Aviso (extracto) n.º 8444/2011
Por despacho de 22 de Março de 2011 do Vogal do Conselho Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de
contrato por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas
com Fernando José Gonçalves Cunha, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Nacional de
Protecção contra os Riscos Profissionais, 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 25
de Março de 2011.
24-03-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204525602
Aviso (extracto) n.º 8445/2011
Por despacho de 24 de Março de 2011 do Vogal do Conselho Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de
contrato por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas
com Cláudia Alexandra Santos Oliveira, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Viseu,
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 28 de Março de 2011.
24-03-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204525619
Aviso (extracto) n.º 8446/2011
Por despacho de 24 de Março de 2011 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Maria
João Mendes Sobral, para ocupação de um posto de trabalho na categoria
e carreira de Assistente Técnico, com posicionamento remuneratório
entre a 1.ª e a 2.ª posição, no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços
Centrais, 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 1 de Abril de 2011.
24 de Março de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204525635
Aviso (extracto) n.º 8447/2011
Através do Aviso n.º 13945/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 134 de 13 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201007/0360 foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia

