Diário da República, 2.ª série — N.º 68 — 8 de abril de 2015

8567

Profissionalização, pela Escola Superior de Educação de Lisboa, no
Grupo de Docência 220, Lisboa 1995.

-lhe delegadas e subdelegadas competências para a prática de atos
em matéria de gestão socioeducativa e no âmbito do processo da
gestão dos recursos humanos, da gestão dos equipamentos e instalações e da gestão dos serviços administrativos e de manutenção. Foi
designada para substituir a Diretora Executiva nas ausências, faltas
ou impedimentos.
Coordenou projetos de natureza pedagógica — Iniciação ao ensino
do inglês no 1.º ciclo na CPL, Gestão Flexível do Currículo no CED
NSC, cuja equipa de implementação integrou no ano letivo 2000/2001,
e ainda no âmbito das competências sociais — Aventura Social no
CED entre 2008 e 2011.
Coordenou as sucessivas equipas que produziram o Regulamento
Interno e o Projeto Socioeducativo e foi nomeada interlocutora para
a monitorização do Plano de Atividades da CPL.
Para além da docência das disciplinas de Língua Portuguesa e
Inglês aos 2.º e 3.º ciclos EB, a docente exerceu sempre cargos em
estruturas de coordenação e supervisão pedagógica:

Percurso Profissional:
Desde de 1 de maio 2013 exerce o cargo de Diretora Técnica do CED
Jacob Rodrigues Pereira em regime de substituição
De junho de 2010 a 1 de maio de 2013 exerce o cargo de Assessora
de Direção do CED Jacob Rodrigues Pereira da Casa Pia de Lisboa, I. P.
(CED JRP)
2009/2013 — Membro da Comissão Pedagógica Permanente do CED
JRP
2008/2009 — Subcoordenadora do Departamento Curricular de Línguas, e Professora Avaliadora no CED JRP.
2001/2008 — Assessora de Direção no CED D. Nuno Álvares Pereira da Casa Pia de Lisboa, IP (CED NAP), e Membro do Conselho
Pedagógico do mesmo CED.
2006/2007 — Membro da Equipa RIS (Criação do Novo Modelo de
Rede Intervenção Social na CPL) pelo CED NAP
1999/2001 — Subcoordenadora do Departamento Curricular de Línguas, da Casa Pia de Lisboa, para a Língua Inglesa.
1996/1998 — Coordenadora de estágio, de três docentes da CPL, na
Escola Superior de Educação de Lisboa.
Maio de 1992 — Ingressou no mapa de pessoal da CPL.
Setembro de 1989 — Iniciou funções docentes no CED D. Maria
Pia da CPL.
10 de março de 2015. — A Diretora da Unidade de Recursos Humanos, Carla Peixe.
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Deliberação n.º 491/2015
Considerando que os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados por procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de
29 de agosto, foi deliberado a 10/07/2014, pelo Conselho Diretivo
da Casa Pia de Lisboa, I. P., a abertura de procedimento concursal
para provimento do cargo de direção intermédia de 3.º grau, para
Diretor Técnico do Centro de Educação e Desenvolvimento Nossa
Senhora da Conceição.
O referido procedimento concursal foi divulgado pela oferta pública
n.º OE201409/0163, na Bolsa de Emprego Publico. Concluído o procedimento concursal, e na sequência de aplicação dos métodos de seleção,
o júri elaborou a proposta de nomeação, nos termos do disposto no n.º 6
do artigo 21.º da mencionada Lei n.º 2/2004, tendo proposto a nomeação
da Licenciada Maria Conceição Dias Reis Mendes Duarte, por possuir
o perfil e experiencia profissional adequados ao desempenho do cargo
a prover, tendo demonstrado que reúne as condições técnicas para o
cargo de direção suprarreferido.
Nestes termos, atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e por deliberação de 31 de outubro de 2014, do Conselho Diretivo da Casa
Pia de Lisboa, foi nomeada a Licenciada Maria Conceição Dias
Reis Mendes Duarte, para o cargo de Diretora Técnica do Centro
de Educação e Desenvolvimento Nossa Senhora da Conceição,
com efeitos a 10 de novembro de 2014, em regime de comissão de
serviço, pelo período de três anos, renovável, nos termos legais, por
iguais períodos de tempo.
Síntese Curricular
Licenciada em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa,
Faculdade de Letras, em julho de 1980.
Exerceu funções docentes na CPL a partir de 1/10/79. Realizou
a Profissionalização em Exercício (3.º Grupo, cód. 220) no ano
letivo 89/90 na Universidade Aberta e foi provida definitivamente,
integrando o Mapa de Pessoal Docente da CPL desde 1/9/90. Foi
nomeada Docente Titular da CPL em junho de 2008, precedendo
concurso.
Coadjuvou a Diretora Executiva do CED N.ª Sr.ª da Conceição,
tendo exercido o cargo de Assessora de Direção de setembro de 2005
a abril de 2013.
Pela Deliberação n.º 972/2013, publicada no Diário da República,
2.ª série, de 23 de abril, foi nomeada, em regime de substituição, para
o cargo de Diretora Técnica do Centro de Educação e Desenvolvimento de N.ª Senhora da Conceição e pela deliberação n.º 1560/2013,
publicada no Diário da República, 2.ª série, em 7 de agosto, foram-

Diretora de Turma,
Coordenadora dos Diretores de Turma,
Delegada à Profissionalização em Exercício de formandas da CPL
na ESE de Lisboa,
Delegada de Disciplina de Língua Portuguesa e Inglês da CPL,
Coordenadora de Área Disciplinar da CPL,
Gestora de Mediateca do CED.
Integrou ainda o Conselho de Redação da Revista da CPL nos anos
letivos 90/91 e 91/92 e, em janeiro de 2011, foi nomeada elemento
do Conselho Editorial da Newsletter da CPL.
Entre outras, frequentou Ações de Formação no âmbito de Avaliação SIADAP, da implementação do Smartdocs, da Intranet e do
SIREF na CPL e ainda de Liderança Pedagógica, Gestão de Projetos
e de Equipas.
10 de março de 2015. — A Diretora da Unidade de Recursos Humanos, Carla Peixe.
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Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização
da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 3726/2015
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.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 e para os devidos efeitos, se informa
que, relativamente ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
tendo em vista a ocupação de sete postos de trabalho (M/F) da carreira e categoria de técnico superior, previstos no mapa de pessoal
do IGFCSS, IP, publicitado pelo Aviso n.º 39/2015, do Diário da
República, n.º 2, 2.ª série, de 5 de janeiro, as listas convocatórias
para o método de seleção prova de conhecimentos, atinentes a cada
uma das referências de postos de trabalho mencionadas no ponto 3.
do Aviso em questão se encontram disponíveis para consulta na Sede
do IGFCSS, IP, sita na Avenida Fernão de Magalhães n.º 1862 (Torre
das Antas), 3.º Dtº, bem como na página eletrónica (http://www4.
seg-social.pt/gestao-de-recursos-humanos).
31 de março de 2015. — O Diretor do Departamento de Apoio à
Gestão, Pedro Manuel Gomes da Costa Gomes Andrade.
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Instituto de Informática, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 492/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I. P.,
foi concedida a passagem à situação de licença sem remuneração, com
efeitos a 11 de fevereiro de 2015, à trabalhadora Maria Georgina de
Jesus Pimenta, do Mapa de Pessoal do Instituto de Informática, I. P.,
em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
indeterminado.
17 de março de 2015. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Informática, I. P., António Manuel de Passos Rapoula.
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