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de 2007 a dezembro de 2011 exerceu funções de vogal do Conselho
Diretivo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
(IEFP, I. P.); De setembro de 2005 a junho de 2007 exerceu funções como
diretora do Centro de Formação Profissional de Viseu; De outubro de
2005 a fevereiro de 2010 exerceu funções como Vereadora na Câmara
Municipal de Viseu; De outubro de 2003 a setembro de 2005 exerceu
funções como chefe de serviços no Centro de Formação Profissional
de Viseu; De 1999 a 2003 exerceu funções como vogal do Conselho de
Administração do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia; De maio
de 2000 a outubro de 2003 exerceu funções como diretora do Centro de
Emprego de Viseu; De abril de 1997 a abril de 2000 exerceu funções
como diretora do Centro de Emprego de S. Pedro do Sul; De 1990 a
2004 exerceu funções como formadora interna eventual do Departamento
de Recursos Humanos do IEFP, I. P.; De 1988 a 1997 exerceu funções
como conselheira de orientação profissional no Centro de Emprego de
Viseu; De 1987 a 1988 exerceu funções como professora de psicologia
para alunos do 10.º ano na Escola Secundária de Nelas; De 1985 a 1988
exerceu funções como psicóloga clínica no Centro de Saúde Mental de
Viseu, em regime de voluntariado. Entre 2010 e 2011 integrou a Comissão de Acompanhamento da Iniciativa Novas Oportunidades.
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Gabinete da Secretária de Estado
da Segurança Social
Despacho n.º 3154/2016
Considerando que a Lei-Quadro dos Institutos Públicos, aprovada
pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, com todas as alterações em vigor,
prevê que a designação dos membros do conselho diretivo seja feita na
sequência de procedimento concursal ao qual se aplicam as regras de
recrutamento, seleção e provimento nos cargos de direção superior de
Administração Pública, previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente dos
Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do
Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com todas as
alterações em vigor;
Considerando que o lugar de vogal do Conselho Diretivo do Instituto
de Informática, I. P., se encontra vago e se torna urgente proceder à
nomeação de titular, a fim de garantir o normal funcionamento deste
serviço;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro,
estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser
exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar,
nomeadamente durante o tempo que esteja em curso o respetivo procedimento concursal;
Considerando que irá ser solicitado novo procedimento concursal
à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública
(CReSAP) para o cargo de vogal do Conselho Diretivo do Instituto de
Informática, I. P., em obediência às regras de recrutamento, seleção e
provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública;
E considerando que o regime de designação mais adequado às circunstâncias referidas é o da designação em substituição, ao abrigo do
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com todas as
alterações em vigor:
1 — Designo, no uso das competências que me foram delegadas pelo
Despacho n.º 1300/2016, publicado no Diário da República n.º 18,
2.ª série, de 27 de janeiro de 2016, e nos termos do n.º 4 do artigo 19.º
da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, com todas as alterações em vigor,
em regime de substituição, a licenciada Carla Sofia Sobral da Costa para
exercer o cargo de vogal do conselho diretivo do Instituto de Informática,
I. P., a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 196/2012,
de 23 de agosto, que aprova a orgânica do Instituto de Informática, I. P.,
com todas as alterações em vigor.
2 — Para os efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º da referida
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, a nota curricular
da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos a 15 de fevereiro de 2016.
4 — Publique-se no Diário da República.
19 de fevereiro de 2016. — A Secretária de Estado da Segurança
Social, Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.
ANEXO
1 — Dados Pessoais:
Nome: Carla Sofia Sobral da Costa
Data de nascimento: 14 de dezembro de 1973

2 — Formação académica e formação específica:
Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores, pelo Instituto Superior Técnico (IST), Universidade Técnica de Lisboa (1999);
Formação pela Universidade de Linz em Viena, em colaboração com
a Brigham Young University em CeBPM — Business Process Management; Certificação em Gestão de Projetos — Nível D pela APOGEP
& IMPA.
3 — Experiência profissional:
Desde novembro de 2009 — Assessora de Direção do Projeto de
Modernização do Bilhete de Identidade e Informatização do Registo
Criminal em Angola (Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de
Angola — MJDH); De junho a outubro de 2009, assumiu as funções
de Consultora e Coordenadora do Escritório de Gestão de Projetos da
DGM — Sistemas, L.da, com responsabilidade de manter e gerir os
planos de trabalho, cronogramas e documentos de controlo de todos
os projetos da empresa; De janeiro a maio de 2009, integra os quadros
da DGM — Sistemas, L.da, com responsabilidade de implementação
do Processo de Qualidade do Projeto BI; De setembro de 1999 a dezembro de 2009 — Consultora na Unisys Portugal, integrou as equipas
de gestão documental e workflow, com responsabilidades ao nível da
implementação de projetos com recurso a diversas plataformas de gestão
documental, de análise de processos e definição de fluxos de trabalho
e negócio. Desempenhou funções de pré-venda e desenvolveu competências ao nível da Gestão de Projetos e Coordenação de Equipas de
Projeto, funções desempenhadas a partir do ano de 2004.
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Direção-Geral do Emprego e das Relações
de Trabalho
Aviso n.º 2657/2016
Por despachos da Diretora-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e do General Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana,
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na mesma categoria e posição remuneratória, do técnico superior João Carlos Pessa de
Oliveira, com efeitos a 1 de janeiro de 2016, passando a integrar o mapa
de pessoal da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.
18 de fevereiro de 2016. — A Diretora-Geral, Isilda Maria da Costa
Fernandes.
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Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.
Aviso n.º 2658/2016
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que se procedeu à celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 01
de maio de 2014, com Adriano Fernandes da Silva Júnior, para ocupação
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional,
do mapa de pessoal do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., ao
abrigo do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com o posicionamento remuneratório entre 5.ª e 6.ª posição da categoria e ao nível
remuneratório entre 5 e 6 da tabela remuneratória única.
13 de janeiro de 2016. — O Presidente, José Manuel Braga Madeira
Serôdio.
209376864
Aviso n.º 2659/2016
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que se procedeu à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 22 de
dezembro de 2015, com Pedro Miguel Lourenço Terruta, para ocupação
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, do
mapa de pessoal do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., ao abrigo
do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com o posicionamento
remuneratório correspondente ao valor da 2.ª posição da categoria e ao
nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única.
10 de fevereiro de 2016. — O Presidente, José Madeira Serôdio.
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