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Municipal (serviços administrativos e executivo camarário) estava sob
sua responsabilidade.
Como projetos mais relevantes realizados destacam-se: Centro de
Juventude da Amadora: projeto de reabilitação e adaptação de edifico de
séc. XVIII (2004-2005, projeto e obra); Biblioteca Municipal: readaptação do edifício para o executivo camarário (2005-2006, projeto e obra);
Urbanização do Casal da Boba: reabilitação do edificado habitacional
de Renda Condicionada (2011-2012, projeto de execução).
Frequentou várias ações de formação, no âmbito da Reabilitação
Arquitetónica de Edifícios Antigos e Correntes, da Arquitetura Bioclimática, da Sustentabilidade na Construção, da Direção de Obras
e Gestão e Auditoria na Construção. Possui, entre outros, o Curso de
Formação Pedagógica de Formadores, o Curso de Liderança e Coordenação de Equipas.
Em 2008/2009 foi assistente no Mestrado em Reabilitação Urbana na
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.
Em 1996/1998 realizou o curso académico de Doutoramento pela
Universidade de Sevilha.
16 de março de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
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Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização
da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 4265/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e alínea d) do n.º 3,
ambos do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 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 quatro 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 2738/2017, do Diário da República, n.º 54, 2.ª série,
de 16 de março, de que os projetos das listas de candidatos admitidos e
excluídos, referentes a cada uma das referências de postos de trabalho
mencionadas no ponto 2. 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, no Porto, bem como na página
eletrónica (http://www4.seg-social.pt/gestao-de-recursos-humanos, no
separador “Recrutamento”).
O candidato excluído (cf. lista da Ref. A), fica desta forma notificado,
também nos termos do n.º 1 e da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, para no prazo de 10 dias úteis
dizer, querendo, por escrito, o que se lhe oferecer.
O exercício do direito de participação dos interessados é efetuado através do modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de 08 de
maio de 2009, disponível para descarregamento na página eletrónica do
IGFCSS, IP, (http://www4.seg-social.pt/gestao-de-recursos-humanos,
no separador “Recrutamento”).

Nota curricular
Cecília Maria Silva Palma Dionísio é licenciada em Política Social,
com especialização em Proteção e Segurança Social, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa,
com média de 15 valores, tendo concluído o Estágio final no Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Bona. Mestre em Sociologia, na Especialização de Sociologia da Exclusão, pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a
Classificação de Muito Bom. Possui Diploma de Estudos Avançados em
Sociologia Económica, do Trabalho e das Organizações, no âmbito do
respetivo Curso de Doutoramento, pela FCSH|UNL, em parceria com o
ISEG|UL, concluído com nota de 16 valores. Pós-Graduada em Direito
da Inclusão pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com
a classificação de Bom com Distinção.
Detém formação profissional em: Cidadania e Diversidade Cultural
nas Práticas Profissionais; Código do Procedimento Administrativo;
Contrato de Trabalho e Legislação Laboral; Formação pedagógica inicial
e contínua de Formadores; Manual de Procedimentos em Atendimento
e Acompanhamento Social e Aplicação Informática SIPCS; Direito da
Família/Infância e Juventude; Direito Internacional da Segurança Social;
Gestão de Projetos de Ajuda Humanitária; Sistema de Solidariedade e
Segurança Social; Rede Social e Animação de Parcerias; Teorias da
Decisão.
É Técnica Superior do Instituto da Segurança Social, I. P. desde 2002,
afeta ao Centro Distrital de Lisboa na assessoria à Direção e interlocução
para as Redes Sociais. No Centro Distrital desempenhou também funções
nas áreas de Intervenção Social, Emergência, Atendimento e Projetos;
nos Serviços Centrais, entre 2002 e 2006, esteve afeta ao Departamento
de Proteção Social de Cidadania, e, ainda, ao Conselho Nacional Para
a Promoção do Voluntariado.
No âmbito das funções desempenhadas salientam-se: Coordenação dos
Grupos de Apoio às Plataformas Supraconcelhias da Grande Lisboa e do
Oeste, desde 2013; Coordenação do Grupo Técnico multidisciplinar de
apoio ao alojamento de emergência, 2011-2012; presidiu ao Júri Distrital
do Plano Nacional para o Ano Europeu contra a Pobreza e Exclusão
Social, 2010; integrou vários Grupos de Trabalho para a elaboração
de guias de recursos e manuais técnicos; representou o ISS, I. P. em
conferências internacionais na temática do Voluntariado (Dublin, Estrasburgo); representou o ISS, I. P. na apresentação de comunicações
técnicas e moderação de painéis em Seminários e Encontros no âmbito
da Solidariedade e Segurança Social; em 2001 integrou a Comissão
Nacional para o Ano Internacional dos Voluntários; desenvolveu outras
atividades profissionais, científicas e de voluntariado.
É Formadora Certificada pelo IEFP, com experiência na conceção
e implementação de programas de formação no âmbito de ações promovidas por organismos públicos e instituições de solidariedade; é
Interlocutora Distrital da Comissão Local de Voluntariado de Lisboa
do ISS, I. P.
310386471
Deliberação (extrato) n.º 300/2017

Instituto da Segurança Social, I. P.

O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e
dos artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão
atual, nomear, em regime de substituição, a seguinte trabalhadora do
mapa de pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão
para o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular anexa à presente Deliberação:
1 — Cecília Maria Magalhães Araújo, assistente técnica, no cargo de
coordenadora do serviço local de pequena dimensão, correspondendo
ao serviço de atendimento no âmbito do Centro de Contacto, Centro
Distrital da Guarda.
A presente deliberação produz efeitos a 1 de março de 2017.

Deliberação (extrato) n.º 299/2017

23 de fevereiro de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.

7 de abril de 2017. — O Diretor do Departamento de Apoio à Gestão,
Pedro Manuel Gomes da Costa Gomes Andrade.
310419527

O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e
dos artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão
atual, nomear, em regime de substituição, a seguinte trabalhadora do
mapa de pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão
para o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular anexa à presente Deliberação:
1 — Licenciada Cecília Maria Silva Palma Dionísio, técnica superior,
no cargo de chefe de Oeiras/Cascais, da Unidade de Desenvolvimento
Social e Programas, do Centro Distrital de Lisboa, com efeitos a 15 de
março de 2017.
23 de fevereiro de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.

Nota Curricular
Cecília Araújo, Nasceu em Ponte de Lima no dia 8 de julho de
1978.
A 30 de junho de 1997 finalizou o ensino secundário na Escola Profissional de Ponte de Lima.
Exerce funções de Assistente Técnico no Centro de Contacto do
Serviço Local de Mêda, desde 11 de janeiro de 2013; cumulativamente
tem participado na formação de novos colaboradores para o Centro de
Contacto da Guarda. Anteriormente, de 01 de outubro de 2011 a 10 de
janeiro de 2013, exerceu funções no serviço de atendimento do Serviço
Local de Mêda; desde 01 de junho 1998 até 30 de setembro de 2011
exerceu funções de Assistente Técnico no Setor Jurídico e Contencioso

