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Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extracto) n.º 4719/2011
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 Paulo
Fernando Alves Henriques, 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.
31-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204326034
Aviso (extracto) n.º 4720/2011
Através do Aviso n.º 14302/2010, 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 OE201007/0485 foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director do Núcleo de Prestações por Morte 3 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, Elsa Cristina Silva Casca Cerqueira Osório, 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.
31-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Elsa Cristina da Silva Casca de Cerqueira Osório, nascida a 31.05.1966,
em Lisboa, casada.
Habilitações Académicas — Licenciada em Direito em 1991, na
menção de Jurídico-Económicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa,
inscrita na Ordem dos Advogados.
Percurso Profissional:
01.06.1992 — Ingressa na Caixa Nacional de Seguros de Doenças
Profissionais, agora CNPR, sendo destacada para o MESS, onde na
DSICT — Serviço de Informação Científico e Técnico, trabalha no
programa da Inforjur, projecto Governamental do DIGESTO.
21.09.94 — Regressa à CNRP para os Serviços Jurídicos e de Contencioso, é mandatária da Caixa em Tribunal, nos processos de acidentes
de trabalho e de atribuição de Doença Profissional indemnizável e do
FGAP nas acções por morte de trabalhadores.
23.02.98 — Integra o CRSSLVT, na Direc. Serviços de Contribuintes
e dá origem ao Núcleo de Acompanhamento de Empresas em Risco,
analisa os grandes devedores à Seg. Social, toma iniciativas processuais
de cobrança coerciva da dívida.
01.10.2002 — Nomeada Directora de Serviços dos Ilícitos Criminais
da Delegação de Lisboa do IGFSS, onde elabora os processos crime de
fraude ou abuso de confiança contra a segurança social, no âmbito do
RJIFNA/RJITA, até 08/03. Em 10/03, volta ao Dep. Contribuintes do
IGFSS, como técnica superior para a Direcção da Dívida, instruindo
processos executivos de pagamentos prestacionais e avalia as garantias
oferecidas. Em 02/04, transita para a Direcção de Contribuintes, na
área das entidades patronais, gerentes, participa em grupos de trabalho
de revisão de vários diplomas e do 1.º Código Contributivo, junto da
DGSS.
09.07.2005 — Regressa ao ISS para a Área de Contribuintes, Serviços
Centrais, presta apoio técnico à Directora de Serviços, e assessoria à
Vogal do CD dessa Área. Participa no grupo de trabalho da DGSS na
conclusão do Código Contributivo, 1.ª versão apresentada à Tutela. Participa no grupo de trabalho com a DGCI, IESS, IGFSS, para Protocolos
entre a Administração Fiscal e a Segurança Social.
04.06.2007 — Por mobilidade, vai para o DRH — Unidade Jurídica
e de Contencioso, Serviços Centrais do ISS, trabalha no âmbito das

carreiras e reclassificações, Processos Disciplinares, é a responsável
pela análise da avaliação e progressão da carreira docente do ISS, faz
inúmero contencioso administrativo, é júri em 2 concursos externos,
sendo membro do júri das Entrevistas de Avaliação de Competências.
204326512
Aviso (extracto) n.º 4721/2011
Através do Aviso n.º 13842/2010, 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 OE201007/0348 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 2
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, Maria Isabel Ferreira Lopes, 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.
31-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
Nota curricular
Maria Isabel Ferreira Lopes, Licenciado em Línguas e Literaturas
Modernas -Inglês/Alemão, pela Faculdade de Letras de Lisboa, é assessor
principal da carreira técnica superior, do ISS, IP — Centro Nacional
De Pensões.
Experiência profissional na área financeira: De 02-09-1974 a
14-01-1988, executou tarefas nos Departamentos de “Entrada de Valores e Execução Orçamental”, “Pagamento de Benefícios” e “Pagamento, Controlo e Análise de Remunerações”. De 15-01-1988 a
15-04-2003, exerceu funções de coordenação e chefia, organização
e controlo de todo o expediente geral e técnico da incumbência dos
Departamentos de “Pagamento de Benefícios Nacionais/Estrangeiro
e Centralizadores”. De 16-04-2003 a 31-12-2007, desempenhou as
funções relativas ao cargo de Directora do Núcleo de Contabilidade,
na Unidade Financeira.
Experiência profissional na Área de Prestações Diferidas: Desde
01-01-2008, tem exercido as funções inerentes ao cargo de Directora do
Núcleo de Prestações por Invalidez/Velhice 2, na Unidade de Prestações
por Invalidez/Velhice I.
Nomeações: Nomeações para júris de 14 Concursos; Nomeações para
diversos Grupos de Trabalho.
204326675
Aviso (extracto) n.º 4722/2011
Através do Aviso n.º 14301/2010, 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 OE201007/0483 foi aberto procedimento
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau — Director do Núcleo de Prestações por Morte 2 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,
Leocádia Maria Campos Flores, 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.
31-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
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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

