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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.
204177116
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.
204177132
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.
204177157
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
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Lisboa. Da sua formação destaca-se: Curso de Política Externa Nacional
(CPEN) do Instituto Diplomático; Curso de Defesa Nacional (CDN)
do Instituto da Defesa Nacional; Curso de Vinculação Internacional
do Estado Português — Direito dos Tratados (IDI-MNE); Curso sobre
União Europeia: Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (IDI-MNE);
Curso sobre Coordenação Internacional de Sistemas Segurança Social
(Conselho da Europa). Enquanto Técnico Superior do MTSS, desem‑
penhou desde Maio de 2006 funções no Departamento de Acordos
Internacionais de Segurança Social (DAISS), na área da negociação de
Instrumentos Internacionais Bilaterais e Comunitários, tendo participado
na Presidência Portuguesa da União Europeia (2.º semestre de 2007).
De Março de 2009 à actualidade, desempenhou as referidas funções na
Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS). É, desde 1996, em regime
de acumulação de funções, professor do ensino superior politécnico e
universitário, leccionando no âmbito das Relações Internacionais, da
Administração Pública, da Ética e do Comportamento Organizacional.
Do seu processo individual constam várias referências laudatórias e
louvores públicos.
204177181
Aviso (extracto) n.º 1446/2011
Através do Aviso n.º 13835/2010, 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 OE201007/0358, 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 4, 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, Bernardino Ribeiro Catarino, 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 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.
4-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Bernardino Ribeiro Catarino, licenciado em Serviço Social pela
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Coordenador
Técnico desde 14/12/2004, do Quadro de Pessoal do ISS, IP/CNP.
Exerce funções de Director de Núcleo desde Janeiro de 2008 na
UPAII — NPAII 4. De Fevereiro de 2006 a Dezembro de 2007 e de
Novembro de 2003 a Fevereiro de 2006 exerceu funções de Director de
Núcleo na UPM Núcleo IV e na UARH NEA. Foi Chefe de Repartição
em regime de substituição de Julho de 2000 a Junho de 2001. De Março
de 1992 a Julho de 2000 foi Chefe de Secção na área das prestações por
morte. Em 1972 foi admitido na então Caixa Nacional de Pensões.
204177205
Aviso (extracto) n.º 1447/2011
Através do Aviso n.º 13837/2010, publicado no Diário da Repú‑
blica, 2.ª série, n.º 133 de 12 de Julho de 2010, e divulgado na Bolsa
de Emprego Público com a referência OE201007/0357, foi aberto
procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de
direcção intermédia de 2.º grau — Director do Núcleo de Presta‑
ções com Aplicação de Instrumentos Internacionais 3, 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,
Pedro Miguel Vilhena Melo Macahdo, 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
Pedro Miguel de Vilhena de Melo Machado, licenciado em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, técnico superior
do quadro de pessoal do ISS, IP, após o exercício de advocacia por um
período aproximado de 2 anos, desempenhou funções de jurista na
Unidade Jurídica do CDist de Lisboa, de Março de 2001 a Janeiro de
2006, e de auditor no Gabinete de Qualidade e Auditoria, desde Janeiro
de 2006 até à presente data.
Detentor do Curso de Alta Direcção em Administração Pública, do
Diploma de Especialização em Auditorias a Processos e Sistemas de
Informação, e de diversas formações no âmbito da auditoria interna,
legislação de segurança social e de direito laboral e Código dos Contratos
Públicos, entre outras.
204177198

Centro Distrital de Beja
Despacho n.º 1316/2011
Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código do Procedimento
Administrativo, e no uso dos poderes que me foram delegados e sub‑
delegados, através do Despacho n.º 2731/2009 de 9 de Janeiro de 2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de Janeiro de
2009, delego/subdelego:
1 — Na Chefe de Equipa de Apoio Administrativo, Maria Irene Cam‑
paniço Torres, sem prejuízo do poder de avocação que me assiste, a
competência para a prática dos seguintes actos:
1.1 — Despachar e decidir os pedidos de justificação de faltas do
pessoal sob a sua dependência hierárquica;
1.2 — Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alterações
relativamente ao pessoal sob a sua dependência hierárquica bem como
a acumulação parcial com as férias do ano seguinte, dentro dos limites
legais e por conveniência de serviço;
2 — Este despacho é de aplicação imediata, ficando desde já rati‑
ficados todos os actos entretanto praticados pelo delegado no âmbito
das matérias objecto da presente delegação, ao abrigo e nos termos do
artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo.
5 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Desenvolvimento
Social, Maria de Fátima Nunes Boavida Marques.
204179255

Ministério da Saúde
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 1317/2011
1 — Considerando a proposta do conselho de administração do Cen‑
tro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E., e do parecer concordante do
conselho directivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
autorizo o exercício das funções médicas em causa pela aposentada
Graça Maria Amaral Nogueira Veloso Esteves Simões, nos termos e
para os efeitos do estatuído no Decreto‑Lei n.º 89/2010, de 21 de Julho,
em particular, nos artigos 4.º, 5.º e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho produz efeitos a 15 de Outubro de 2010.
15 de Novembro de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro
Jorge.
204186772
Despacho n.º 1318/2011
1 — Considerando a proposta do conselho de administração do Cen‑
tro Hospitalar de Trás‑os‑Montes e Alto Douro, E. P. E., e o parecer da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício
das funções médicas em causa pelo aposentado Venâncio António Ri‑
beiro Mendes, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto‑Lei
n.º 89/2010, de 21 de Julho, em particular nos artigos 4.º e 5.º e nos n.os 4
e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho produz efeitos a 22 de Outubro de 2010.
30 de Novembro de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teo
doro Jorge.
204186918

