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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.

