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Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extracto) n.º 1442/2011
Através do Aviso n.º 13839/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 133 de 12 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Em‑
prego Público com a referência OE201007/0344, foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 1.º grau — Director 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,
Paula Cristina Pinho de Oliveira Barros, nomeada para o referido cargo
por Deliberação de 15 de Dezembro de 2010 do Conselho Directivo,
por ter obtido a classificação final mais elevada de entre os candidatos
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.
27-12-2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Paula Cristina Pinho de Oliveira Barros, Licenciada em Direito, é
técnica superior, do ISS, I. P. — Centro Nacional de Pensões.
Tomou posse como técnica superior em 8 de Outubro de 1999 no
Centro Nacional de Pensões. Por Deliberação de 14 de Março de 2007
do Conselho Directivo do ISS, I. P., foi nomeada, em regime de substi‑
tuição, Directora de Unidade de Prestações por Invalidez e Velhice1, do
Centro Nacional de Pensões. Tendo iniciado funções em 16 de Março
de 2007. Concluiu com aproveitamento, o curso Forgep — Programa de
Formação em Gestão Pública, que decorreu de 15 de Setembro a 12 de
Dezembro de 2008, no Instituto Nacional de Administração, I. P., com a
duração de 120 horas, tendo obtido a classificação final de 15,7 valores.
Como formadora ministrou três cursos do Código do Procedimento
Administrativo, em co-tutoria um curso de Prestações por Velhice e um
curso sobre o Novo Sistema de Pensões.
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Aviso (extracto) n.º 1443/2011
Através do Aviso n.º 13841/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 133 de 12 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Em‑
prego Público com a referência OE201007/0350, foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 1.º grau — Director 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, Rogério Nelson Teixeira Gomes de Vasconcelos, nomeado para o
referido cargo por Deliberação de 15 de Dezembro de 2010 do Conselho
Directivo, por ter obtido a classificação final mais elevada de entre os
candidatos 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.
27-12-2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Rogério Nelson Teixeira Gomes de Vasconcelos, Licenciado com o
Curso Superior de Segurança Social, é técnico superior principal, do
Quadro de Pessoal do Instituto da Segurança Social, IP.
Admitido na ex-Caixa Nacional de Pensões em 1976/03/11, para
desempenhar as funções de organizador de processos de prestações di‑
feridas de invalidez e velhice; Nomeado em 1989/07/21 como 2.º oficial;
Designado em 1995/12/07 para desempenhar as funções de conferente
de prestações diferidas e respectivos complementos de prestações de
invalidez e velhice; Nomeado Técnico de 2.ª Classe em 1996/03/23.
Nomeado Técnico Superior de 1.ª Classe em 2000/07/06. Nomeado

Técnico Superior Principal em 2004/03/16. Nomeado por deliberação
n.º 147/08, de 26 de Março do Conselho Directivo como dirigente, para
o cargo de Director de Núcleo na Unidade de Prestações de Invalidez e
Velhice 2, do ISS, IP — Centro Nacional Pensões.
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Aviso (extracto) n.º 1444/2011
Através do Aviso n.º 13846/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 133 de 12 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Em‑
prego Público com a referência OE201007/0355, foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director do Núcleo de Prestações com Aplicação de Ins‑
trumentos Internacionais 1, da Unidade de Prestações com Aplicação de
Instrumentos Internacionais, 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, Mariana Antónia Pereira Bernardo, nomeada para o referido cargo
por Deliberação de 29 de Dezembro de 2010 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 reve‑
lando, 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.
4-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Mariana Antónia Pereira Bernardo, licenciada em Sociologia, nome‑
ada em Comissão de Serviço para o Cargo de Directora de Núcleo da
Unidade de Prestações com Aplicação de Instrumentos Internacionais do
Centro Nacional de Pensões, da Carreira Técnica Superior, do Quadro
de Pessoal da Direcção-Geral de Segurança Social. Exerceu Funções
de Coordenação no extinto Departamento de Acordos Internacionais de
Segurança Social. Foi Tutora Técnica de estagiária e deu formação a
jovens licenciados no âmbito do PROFISS. Foi membro de júri de vários
concursos. Frequentou vários cursos de formação. Executou tarefas de
leitura, revisão, correcção e tradução de documentos, por solicitação do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Traduziu para língua
francesa partes do Programa da Presidência Portuguesa da União Euro‑
peia na área do Emprego e dos Assuntos Sociais. Integrou, coordenou e
participou em Jornadas Luso Francesas de Informação.
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Aviso (extracto) n.º 1445/2011
Através do Aviso n.º 13840/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 133 de 12 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa de Em‑
prego Público com a referência OE201007/0356, foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director do Núcleo de Prestações com Aplicação de Ins‑
trumentos Internacionais 2, da Unidade de Prestações com Aplicação de
Instrumentos Internacionais, 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, Eurico Manuel Curates Rodrigues, nomeado para o referido cargo
por Deliberação de 29 de Dezembro de 2010 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 reve‑
lando, 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.
4-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Eurico Manuel Curates Rodrigues, nascido a 14.09.1970, é licenciado
em Relações Internacionais e mestre em Estratégia pelo ISCSP-UTL;
doutorando em Relações Internacionais na Universidade Lusíada de

