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Diário da República, 2.ª série — N.º 32 — 15 de Fevereiro de 2011
no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais, aprovado nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro,
com efeitos a 25 de Janeiro de 2011.
31-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204325995
Aviso (extracto) n.º 4542/2011
Através do Aviso n.º 14300/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 138 de 19 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201007/0482 foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director do Núcleo de Prestações por Morte 1 da Unidade
de Prestações por Morte, 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,
Anabela Silva Ferreira, 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
Anabela da Silva Ferreira, licenciada em Organização e Gestão de
Empresas pelo ISEG, é técnica superior do quadro de pessoal do ISS,
IP — Centro Nacional de Pensões. Foi admitida na Função Pública
em 1977.
Desde 1/2010 desempenha funções de assessoria à Direcção do CNP;
de 2008 a 12/2009 — Directora Financeira da Caixa de Previdência do
Ministério de Educação; de 2004 a 2007 Directora de Departamento da
Área de Contribuintes do ISS, IP; de 2002 a 2004 Directora de Direcção
de Contribuintes e Contribuições no IGFSS; de 2001 a 2002 — Directora
de Direcção de Contribuintes Devedores, no IGFSS; de 1998 a 2001
exerceu as funções, em regime de substituição, de chefe de Divisão de
Gestão de Cobranças do IGFSS; em 1993, enquanto técnica superior de
turismo foi nomeada representante de Portugal na Organização Mundial de Turismo para acompanhamento das perspectivas dos mercados
turísticos Europeus e a orientação das políticas de promoção. Possui o
Curso de Alta Direcção para a Administração Pública.
204326756
Aviso (extracto) n.º 4543/2011
Através do Aviso n.º 13843/2010, 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 OE201007/0349 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 3
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,
Miguel Filipe Neves Sá, nomeado 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 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
Nota curricular
Miguel Filipe Neves de Sá, nascido em 23 de Julho de 1973, licenciado em Economia pela FCEE-UCP, pós-graduado em Ciência Política

e Relações Internacionais pelo IEP-UCP; mestrando em Economia e
Políticas Públicas no ISCTE-IUL.
Funcionário do quadro do ISS, I.P desde 2000, desempenhou funções técnicas na Direcção de Serviços de Gestão Financeira; de 2001
a 2005 no projecto SIF-SAP, como consultor interno; de 2006 a 2008,
no apoio técnico do Departamento de Gestão Financeira; e desde 2009
no Departamento de Identificação, Qualificação e Contribuições dos
Serviços Centrais.
204327006
Aviso (extracto) n.º 4544/2011
Através do Aviso n.º 13844/2010, 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 OE201007/0351 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 4
da Unidade de Prestações de Invalidez e Velhice 2, 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, Carla Joana Mendes Rainha, nomeada para o referido cargo por
Deliberação de 12 de Janeiro de 2011 do Conselho Directivo, por ter
obtido a classificação final mais elevada, de entre os restantes candidatos
não nomeados em cargo do mesmo grau ou superior 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 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
Nota curricular
Carla Joana Mendes Rainha, é licenciada em Direito pela Faculdade
de Direito de Lisboa — Ciências Jurídico-Políticas, com Pós Graduação em: Relações Internacionais — ISCSP-UTL; Direito Público — O
Novo Contencioso Administrativo — Faculdade de Direito da UCP
e Arrendamento Urbano — Faculdade de Direito de Lisboa. Exerceu Advocacia desde 1997 até Outubro de 2010, obteve formação
profissional variada e, no âmbito da Segurança Social, no PROFISS
(630h). Realizou estágio profissional no Departamento de Relações
Internacionais da Segurança Social -Direcção de Serviços de Estudo e
Negociação de Instrumentos e Relações Internacionais. Foi contratada
como técnica superior pelo ISS-IP a cujo quadro pessoal pertence
desde 2001.Neste exerceu funções de jurista na Unidade Jurídica do
Centro Distrital de Lisboa, Núcleo de Consulta Jurídica e Contencioso,
exercendo também o mandato judicial. Em Janeiro de 2008 transitou
para o Gabinete de Assuntos Jurídicos e Contencioso dos Serviços
Centrais do ISS- IP com funções de consulta jurídica e exercendo o
mandato judicial. Exerceu funções na DGSS — Direcção de Serviços
de Negociação e Coordenação da Aplicação de Instrumentos Internacionais de Outubro de 2010 a Janeiro de 2011. É formadora com
CAP desde 1999, ministrou acções de formação na área da protecção
jurídica e na área laboral.
204327452
Aviso (extracto) n.º 4545/2011
Através do Aviso n.º 13848/2010, 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 OE201007/0353 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 6
da Unidade de Prestações de Invalidez e Velhice 2, 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, Cristina Isabel Almeida Claro, nomeada para o referido cargo por
Deliberação de 12 de Janeiro de 2011 do Conselho Directivo, por ter
obtido a classificação final mais elevada, de entre os restantes candidatos
não nomeados em cargo do mesmo grau ou superior revelando, deste
modo, ter o perfil adequado para o cargo e aptidão para o exercício
das funções.
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A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos à data da
deliberação.

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

31 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
Nota curricular
Cristina Isabel Almeida Claro, nascida a 3 de Setembro de 1973,
licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Lusíada, pós
graduada em Gestão Fiscal das Organizações pelo Instituto Superior
de Economia e Gestão, bem como pós graduada em Consultoria de
Imagem pelo ISLA.
Funcionária do quadro do Instituto de Gestão Financeira, I.P desde
2001, como técnica superior, desempenhando funções na área de Contribuintes, em Julho de 2004, foi enquadrada no ISS, I. P., tenda como
tarefas a formalização de Planos de Acordos de Regularização de dívidas,
controlo das garantias prestadas no âmbito dos acordos, respostas a
pedidos da Secretaria de Estado da Segurança Social, respostas a pedidos da Direcção-Geral do Tesouro, bem como colaborar na definição e
implementação de indicadores de gestão e performances em matérias
da Unidade de Gestão da Dívida do Departamento de Identificação,
Qualificação e Contribuições dos Serviços Centrais.
204327533

Aviso n.º 4547/2011
Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 4 postos de trabalho da
carreira e categoria de técnico superior, do Departamento de
Contratualização, com as referências A, B e C, no âmbito do mapa
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.,
aberto por aviso n.º 23205/2010, publicado na 2.ª série do D.R,
n.º 220, de 12 de Novembro.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, por remissão do n.º 6
do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, informam-se
os interessados que a lista dos candidatos excluídos ao procedimento
concursal em epígrafe encontra-se disponível para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P., afixada no placard do átrio da entrada, sitas
na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, bem como, na
sua página electrónica.
4/02/2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Professor Dr. Fernando Manuel Ferreira Araújo.
204322949

Aviso (extracto) n.º 4546/2011
Por despacho de 24 de Janeiro de 2011 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato por
tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Tita Isabel
Frazão Lopes, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira
de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no mapa de pessoal deste
Instituto — Serviços Centrais, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 25 de Janeiro de 2011.
31 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204327639
Declaração de rectificação n.º 384/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso (extracto) n.º 1754/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 18 de Janeiro de 2011, a
p. 3643, referente à celebração de contrato por tempo indeterminado para
o exercício de funções públicas com Ana Luísa Sousa Palminha, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de técnico superior,
no mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga, rectifica-se que onde
se lê «posição remuneratória 2» deve ler-se «posição remuneratória 3».
2 de Fevereiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204326853
Despacho n.º 3108/2011
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do
Procedimento Administrativo, no uso dos poderes que me são conferidos
pelo artigo 28.º dos Estatutos do Instituto da Segurança Social, I. P.,
aprovados pela Portaria n.º 638/2007, de 30 de Maio, republicada pela
Portaria n.º 1460-A/2009, de 31 de Dezembro, e alterada pela Portaria
n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro, dos que me foram delegados pelo
Conselho Directivo do ISS, I. P., através da Deliberação n.º 2310/2008,
de 30 de Julho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de
25 de Agosto de 2008, com a redacção introduzida pela Rectificação
n.º 2345/2008, de 29 de Setembro de 2008, publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 208, de 27 de Outubro de 2008, e ainda pela
deliberação n.º 527/2009, de 28 de Janeiro de 2009, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de Fevereiro de 2009, delego no
Director Adjunto de Segurança Social, do Centro Distrital de Leiria,
Licenciado Manuel João Alves, todas as competências próprias e as que
me foram delegadas com a faculdade de subdelegação.
2 — O presente despacho é de aplicação imediata, ficando desde já
ratificados todos os actos praticados pelo delegado no âmbito das matérias nele abrangidos, ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 137.º
do Código do Procedimento Administrativo.
3 de Fevereiro de 2011. — O Director de Segurança Social, Fernando
Gonçalves.
204323312

Despacho n.º 3109/2011
Por despacho de 28 de Janeiro de 2010, do Vice-Presidente do Conselho Directivo desta Instituição, Dr. Pimenta Marinho, e precedendo
processo de recrutamento de médicos, com a especialidade de Medicina
Geral e Familiar, que concluíram o respectivo internato médico na
2.ª época de 2010, no âmbito da Região de Saúde do Norte, cuja lista
de classificação final foi homologada em 16 de Dezembro de 2010, foi
autorizada a celebração de contratos de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, para o lugar de assistente da carreira especial
médica, área profissional de Medicina Geral e Familiar, com os médicos
abaixo identificados e para os postos de trabalho ali indicados, ao abrigo
do previsto no Decreto-Lei n.º 177/2009, de 04/08, sendo posicionados
no escalão 1 do índice 120, a que corresponde a remuneração mensal
de mil oitocentos e cinquenta e três Euros e noventa e cinco cêntimos
(1.853,95), a conjugar com os termos do disposto na Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, e das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, no âmbito dos mapas de pessoal da Administração Regional do
Norte, I. P./Agrupamentos de Centros de Saúde/Centro de Saúde:
N.º

1
2
3

Nome

Ana Luísa de Calafate Moreira
José Miguel da Silva Azevedo
Orquídea João de Freitas Loureiro.
4 Sónia Bela de Morais Cardoso
5 Luís Andrés Amorim Alves
6 Cláudia Margarida Dias de
Castro Neto.
7 Diana Raquel Dias Brigas. . .
8 Carla Micaela da Silva Santos
9 Mário Helder Marques Ferreira dos Santos.
10 Filomena Manuela Lopes Reys
11 Maria Pieri Moreira . . . . . . .
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nota
final

Centro de Saúde

19,68 Santo Tirso.
19,52 Santa Maria da Feira.
19,26 Negrelos.
19,20 Negrelos.
18,88 Santa Maria da Feira.
18,80 Negrelos.
18,61 Paços Ferreira.
18,53 Famalicão.
18,46 Famalicão.

18,29 Amares.
18,24 Penafiel/Termas de S. Vicente — Unidade de Penafiel.
Luísa Maria Sampaio Pinto 18,13 Famalicão.
Vasconcelos.
Isabel Alexandra Gonçalves 17,26 Famalicão.
Lopes.
João André Silva Matos . . . . 17,09 Paços de Ferreira.
Cláudia Angélica de Souza. . . 17,06 Barcelos.
Oksana Zadorozhnya . . . . . . 17,01 Castelo de Paiva.
Cristiano Sandro Leal de Oli- 16,36 Felgueiras.
veira.
Luís Miguel de Beja Neves 16,14 Torre de Moncorvo.
Nazaré Pereira.
Raul Carlos Ferreira de Al- 15,26 Marco de Canaveses.
meida.
Manuel Florez Corral. . . . . . 15,02 Terras de Bouro.

