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Nota curricular

Leocádia Maria de Campos Flores, Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Internacional de Lisboa, é assessora
da carreira técnica superior, do Quadro de Pessoal do ISS, IP — CNP.
Por deliberação do Conselho Directivo do CNP de 04.05.95, foi nomeada para ingresso na Carreira técnica superior tendo tomado posse
em 12.06.95, tendo desde então e até 31.12.2007 exercido funções na
USJC do CNP onde desenvolveu funções jurídicas relacionadas com a
área de negócio do CNP, nomeadamente a nível de patrocínio judiciário
em acções em que o CNP era parte, participação em grupos de trabalho e em júris de concursos, instrução de processos de averiguações,
inquérito e disciplinares, elaboração de informações e pareceres, etc.
Por Deliberação do Conselho Directivo do ISS, IP, N.º 218/2007
de 27.12.2007, foi nomeada em Comissão de Serviço, para exercer
o cargo de Directora do NGPC, funções que exerce desde Jan.2008.
Para melhor desempenho das suas funções, frequentou e concluiu com
aproveitamento em 2008,o FORGEP; Actualmente integra, entre outros
grupos de trabalho a equipa de Projecto SCOREII/CSI, a EGC do Contact
Center, membro do Conselho Redactorial da Pretextos.
204326423
Aviso (extracto) n.º 4723/2011
Através do Aviso n.º 13836/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 133 de 12 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Emprego
Público com a referência OE201007/0347 foi aberto procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia de 2.º
grau — Director do Núcleo de Prestações de Invalidez e Velhice 1 da Unidade de Prestações de Invalidez e Velhice 1, do Centro Nacional de Pensões.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta
fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º
da lei.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, renumerado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril foi,
Isabel Maria Mira Reis Gomes, nomeada para o referido cargo por Deliberação de 12 de Janeiro de 2011 do Conselho Directivo, por ter obtido
a classificação final mais elevada, revelando, deste modo, ter o perfil
adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos à data da
deliberação.
31-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Isabel Maria Mira Reis Gomes, natural de Amêndoa, Mação, casada,
licenciada em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa.
Formação Complementar — Curso de Formação Pedagógica de
Formadores, vários cursos de formação no âmbito do Sistema de Segurança Social, nas áreas jurídicas, regime jurídico da função pública
e informática.
Experiência profissional: 01 de Setembro de 2010 à actualidade — Exercício de funções inerentes à carreira técnica superior na
Direcção-Geral de Segurança Social; Novembro 2007 a Agosto de
2010 — Exercício de funções técnicas superiores no Departamento
de Prestações e Atendimento do Instituto da Segurança Social, I. P.
(ISS, I. P.); Maio de 2001 a Novembro de 2007 — Exercício de funções técnicas superiores na área de Enquadramento e Vinculação do
Departamento de Enquadramento, Vinculação Previdência e Apoio à
Família (DEVPAF) do então Instituto de Solidariedade e Segurança
Social (ISSS); Outubro de 1997 a Abril de 2001 — Exercício de funções
técnicas superiores na Direcção de Serviços de Gestão de Regimes do
ex — Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo;
1992 a 1994 — Exercício da Advocacia; 1991 Exercício de funções
docentes na Escola C + S Delfim Santos — Benfica.
Outras experiências relevantes: Monitorizou diversas acções de formação profissional na área das prestações do Sistema Previdencial. Participou em diversos grupos de trabalho e júris de concurso de pessoal.
204326561
Aviso n.º 4724/2011
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal dos Serviços Centrais — Instituto da Segurança Social, I. P.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do

procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de assistente
técnico, no mapa de pessoal do Serviços Centrais, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no Gabinete de Apoio Técnico, conforme Aviso
n.º 16808/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de
24 de Agosto — DRH/AT/117/2010.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1.º

Ana Sofia Oliveiva Mota . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,68

A presente lista foi homologada por despacho de 24 de Janeiro de
2011, do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos
Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo
de competência delegada do Conselho Directivo, através da Deliberação
n.º 2143/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de
22 de Novembro, tendo sido afixada no edifício dos Serviços Centrais,
sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, e publicitada na página
electrónica do Instituto.
3 de Fevereiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204326212
Declaração de rectificação n.º 395/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 3221/2011, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de Janeiro de 2011, a
p. 5898, referente à publicação da lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum (interno) com vista ao preenchimento
de três postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Lisboa — Apoio Jurídico
e Contencioso — Instituto da Segurança Social, I. P., rectifica-se que
onde se lê:
«7.º Isabel Maria Mendes de Almeida Mendes dos Santos — 14,50.
10.º Maria Helena Vítor Santos Soares — 13,80.
14.º Lúcia Maria Carrier Ferreira — 13,10.
15.º Madalena do Amaral Ferreira Rodrigues — 13,10.
16.º Maria Ilusinda Santos — 13,10.
22.º Mécia Graça Campos — 12,55.»
deve ler-se:
«7.º Isabel Maria Mendes de Almeida Mendes dos Santos — 14,50 (a).
10.º Maria Helena Vítor Santos Soares — 13,80 (a).
14.º Lúcia Maria Carrier Ferreira — 13,10 (a).
15.º Madalena do Amaral Ferreira Rodrigues — 13,10 (a).
16.º Maria Ilusinda Santos — 13,10 (a).
22.º Mécia Graça Campos — 12,55 (a).
(a) Candidato colocado em situação de mobilidade especial — artigo 54.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 12-A/2008.»
31 de Janeiro de 2011. — A Directora de Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204326123
Declaração de rectificação n.º 396/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 3220/2011, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de Janeiro de 2011, a p. 5898,
referente à publicação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum (interno) — DRH/TS/122/2010, rectifica-se
que onde se lê «Procedimento Concursal comum (interno) com vista ao
preenchimento de três postos de trabalho» deve ler-se «Procedimento
concursal comum (interno) com vista ao preenchimento de um posto
de trabalho» e onde se lê «torna-se pública a lista unitária de ordenação
final, do procedimento concursal comum para preenchimento de três
postos de trabalho, previstos e não ocupados, na carreira e categoria de
assistente técnico, no mapa de pessoa do Centro Distrital de Lisboa,
visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, na área funcional de Apoio
Jurídico e Contencioso» deve ler-se «torna-se pública a lista unitária de
ordenação final, do procedimento concursal comum para preenchimento

