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Diário da República, 2.ª série — N.º 133 — 12 de julho de 2013
Deliberação (extrato) n.º 1460/2013

Aviso n.º 8935/2013
Procedimento concursal comum com vista à constituição de reserva
de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro
Distrital do Porto — DRH/AT/218/2011.
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, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do procedimento concursal comum com vista à constituição
de reserva de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico
no mapa de pessoal do Instituto de Segurança Social, I.P — Centro
Distrital do Porto, visando o exercício de funções em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme
Aviso n.º 18139/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
N.º 177 — 14 de setembro de 2011.
Candidatos aprovados:
Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º
4.º

Arnaldo Augusto dos Anjos . . . . . . . . . . . . . . . .
Miriam Silvestre Floriano . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catarina Maria Coelho Barros da Rocha . . . . . .
Luís Augusto Rebelo da Silva Costa . . . . . . . . .

16,90
15,55
13,60
12,55

A presente lista foi homologada por despacho de 21 de junho de 2013,
do Vogal do Conselho Diretivo responsável pelo pelouro dos Recursos
Humanos, licenciado Luís Monteiro, ao abrigo de competência delegada
do Conselho Diretivo, através da Deliberação n.º 1449/2012, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de outubro.
26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
207088419
Aviso n.º 8936/2013
Procedimento concursal comum com vista à constituição de reserva
de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro
Distrital de Setúbal — DRH/AT/220/2011
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, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum com vista à constituição de reserva
de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico no mapa
de pessoal do Instituto de Segurança Social, I.P — Centro Distrital
de Setúbal, visando o exercício de funções em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme
Aviso n.º 18142/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
N.º 177 — 14 de setembro de 2011.
Candidatos aprovados:
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º

Nome

Teresa Maria Gonçalves Sabino. . . . . . . . . . . . .
Maria Otília Encarnação Tomé das Dores . . . . .
Maria Gualdina Pereira Soares Vieira Fragoso
Ana Maria Mesquita Coelho . . . . . . . . . . . . . . .

Valor

13,90
13,45
13,20
11,80

A presente lista foi homologada por despacho de 21 de junho
de 2013, do Vogal do Conselho Diretivo responsável pelo pelouro
dos Recursos Humanos, licenciado Luís Monteiro, ao abrigo de
competência delegada do Conselho Diretivo, através da Deliberação
n.º 1449/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 203,
de 19 de outubro.
26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
207088484

Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 214/12, de 16 de outubro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Diretora do Centro Infantil de Santa Eulália e do Centro Infantil
de Santo António das Areias, Estabelecimento Integrado do Centro
Distrital de Portalegre, Marta Isabel Ribeiro Pires, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 16 de
outubro de 2012.
17 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Marta Isabel Ribeiro Pires, Licenciada em ensino, curso “professores
do 2.º Ciclo do ensino básico, variante matemática/ciências da natureza”,
pelo Instituto Politécnico de Portalegre, em 21 de junho de 1996, podendo
também lecionar ao 1.º ciclo.
Em 5369 dias de serviço que possui, lecionou em diversas escolas
dos Distritos de Portalegre, Évora, mais especificamente Reguengos de
Monsaraz e Alcáçovas e escolas no Distrito de Setúbal (Canha). Nas
escolas por onde lecionou, foi titular de turma ou professora de apoio.
Lecionou as disciplinas de iniciação à informática no 1.º ciclo, matemática de 8.º ano, e física e química de 9.º ano, em Ponte de Sôr (destacada
para um lugar de apoio socioeducativo, embora a sua escola fosse a EB1
com JI da Trafaria) — colocada em horário normal, incluindo as horas
das atividades extra curriculares, e exerceu o cargo de Coordenadora
de Estabelecimento.
Desde 21 de maio de 2007 até à presente data, exerce o cargo de
Diretora do Centro Infantil de Santo António das Areias.
Desde julho de 2009, até dezembro de 2011, cumulativamente com
o cargo de Diretora, foi responsável pelas amas de Portalegre, Elvas,
Campo Maior e Ponte de Sôr (função que ainda manteve, como apoio,
até agosto de 2012)
Desde dia 01 de abril de 2011, acumula com o cargo de Diretora do
Centro Infantil de Santo António das Areias, as funções de Diretora do
Centro Infantil de Santa Eulália.
Concluiu no ano letivo de 2011/2012 o 1.º ano do Mestrado de Educação e Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
207091529

Deliberação (extrato) n.º 1461/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 214/12, de 16 de outubro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Diretora do Lar de Infância e Juventude Especializado — Casa
Alberto Souto, Estabelecimento Integrado do Centro Distrital de
Aveiro, Maria Alice Vilhena da Maia Júlio, que detém a competência
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia
a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 16 de outubro
de 2012.
17 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
Maria Alice Vilhena da Maia Júlio, Licenciada em serviço social,
pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa; Pós graduação em
Psicologia da Criança e do Adolescente; Formação em Gestão Pública
ministrada pelo INA; Curso de Mediação Familiar; Formação para
exercício de atividade de formador.
Iniciou a sua atividade profissional em 1980 como técnica de serviço
social no Centro Regional de Segurança Social de Beja até 1983; de
1983 a 1987 no Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e
Vale do Tejo; de 1987 a 1989 no IASM em Macau; de 1987 a 1992 na
Direção Geral de Menores; de 1992 a 2008 no ex. IRS, agora Direção
Geral de Reinserção Social; a partir de 2008 no Centro Distrital de
Aveiro.
Exerceu funções de direção a partir de 2004, primeiro como diretora
de serviços no Centro Educativo Dr. Alberto Souto e a partir de 2008
como diretora de estabelecimento Integrado Lar de Infância e Juventude
Especializado — Casa Alberto Souto.
207091472

