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janeiro, designo para exercer as funções de técnico especialista do meu
gabinete Rogério Manuel Rosado Silveira, nas áreas da sua especialidade,
com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2018.
2 — O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

de Gestão de Aplicações, e designado o licenciado João Alexandre Lopes
de Oliveira, do mapa de pessoal do Instituto de Informática, I. P., como
Chefe de Equipa Multidisciplinar.
A presente Deliberação produz efeitos a 25 de setembro de 2018.

7 de dezembro de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Por meu despacho de 08 de novembro de 2018, e após procedimento
concursal comum para o preenchimento de 64 (sessenta e quatro) postos
de trabalho, na categoria e carreira de Assistente Técnico, na modalidade
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito
a candidatos abrangidos pelo PREVPAP, a afetar ao Centro Nacional de
Pensões, publicitado através da Oferta de Emprego OE201805/0746,
de 14 de maio, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado com as trabalhadoras abaixo
identificadas, na categoria e carreira de assistente técnico e na posição
remuneratória também abaixo discriminada, para ocupação de posto de
trabalho no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., com
efeitos também abaixo definidos, ficando os mesmos sujeitos à aplicação
do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro em matéria de
período experimental:

ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Rogério Manuel Rosado Silveira;
Data de nascimento: 24 de agosto de 1976;
Naturalidade: Setúbal.
2 — Formação académica: Licenciatura em Economia pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa;
Mestre em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Doutorando em Economia — Perfil Conhecimento e Inovação do Programa
«Governação, Conhecimento e Sociedade», da Faculdade de Economia
e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
3 — Percurso profissional: Docente do Departamento de Economia
e Gestão da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal de 2002 à atualidade; Técnico Superior de Economia
no Departamento de Estudos da CESO I&D, Investigação e Desenvolvimento, de 2001 a 2004; Investigador e membro do CISEP — Centro
de Investigação Sobre Economia Portuguesa, do Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, 1998 a 2001.
311891873

Secretaria-Geral
Aviso n.º 18885/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público de que por despacho
de 02 de novembro de 2018, da Secretária-Geral do MTSSS foi, ao
abrigo do artigo 99.º-A da LTFP, consolidada mobilidade intercarreiras
da trabalhadora Maria Eugénia da Silva Marques, na carreira e categoria
de Assistente Técnico, com posicionamento na 1.ª posição remuneratória,
nível 5.º da Tabela Remuneratória Única.
6 de dezembro de 2018. — A Secretária-Geral, Maria João Lourenço.
311888147
Aviso n.º 18886/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por motivo de
falecimento, a trabalhadora Graça Maria Carvalho Almeida, com a carreira/categoria de técnico superior, cessou o vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, a 10 de novembro de 2018.
6 de dezembro de 2018. — A Secretária-Geral, Maria João Paula
Lourenço.
311888009

Instituto de Informática, I. P.
Deliberação n.º 1391/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 1.º da Portaria
n.º 138/2013, de 02 de abril, que aprovou os Estatutos do Instituto de
Informática, IP, procede-se à publicação do extrato da Deliberação do
Conselho Diretivo de 25 de setembro de 2018, a coberto da qual foi
aprovada a criação da Equipa Multidisciplinar CARE — Contribuição
Adicional por Rotatividade Excessiva, na dependência do Departamento

20 de novembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Informática, I. P., Paula Margarida Barrocas Salgado.
311887264

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 18887/2018

Nome

Posição
Remuneratória

Efeitos

1.ª
1.ª

15-11-2018
26-11-2018

Cátia Solange Manhiça Pinto . . . . . . . . . . .
Paula Cristina Rodrigues Matos Carvalho
Ferreira.

29 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Fiolhais.
311881342
Aviso n.º 18888/2018
Procedimento concursal no âmbito do PREVPAP, com vista ao
preenchimento de 2 postos de trabalho na categoria e carreira de
assistente técnico no mapa de pessoal 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 alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 27 de novembro de 2018, foi homologada a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito do procedimento
concursal comum de regularização extraordinária de vínculos precários
(PREVPAP), publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), sob o
código de oferta OE201806/0390, de 15 de junho, com vista ao preenchimento de 2 postos de trabalho na categoria e carreira de assistente
técnico a integrar no Centro Distrital de Faro do mapa de pessoal do
Instituto da Segurança Social, IP.
A referida lista de ordenação final pode ser consultada em local visível e público nas instalações do ISS, IP, sitas na Alameda D. Afonso
Henriques, n.º 82, em Lisboa, e na respetiva página eletrónica em
www.seg-social.pt
29-11-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311881318
Aviso n.º 18889/2018
Concurso interno de ingresso para o preenchimento de cinco postos de trabalho na categoria de inspetor da carreira de inspetor
superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais do ISS, I. P.
Lista de Classificação Final
Nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de julho, torna-se público que, por meu despacho de 27 de novembro

