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Diário da República, 2.ª série — N.º 156 — 14 de agosto de 2017
Aviso (extrato) n.º 9290/2017

Deliberação (extrato) n.º 760/2017

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por ato fundamentado do Conselho
Diretivo do IGFSS, I. P., foi feito cessar, antes do respetivo termo, o
período experimental do trabalhador Anastácio José Martins Lopes, ao
abrigo do n.º 5 do artigo 45.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com
efeitos a 01 de maio de 2017, cessando o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado celebrado com este Instituto a 25 de
novembro de 2016, tendo o mesmo regressado ao serviço de origem.

O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e dos
artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atual,
nomear, em regime de substituição, o seguinte trabalhador do mapa de
pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão para
o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota
curricular anexa à presente Deliberação:
1 — Licenciado Sérgio Almeida Ferreira, assistente técnico, no cargo
de Chefe de Equipa de Gestão do Cliente, do Núcleo de Gestão do
Cliente, do Centro Distrital de Viseu, cessando no dia imediatamente
anterior as funções para as quais foi designado em regime de substituição
pela Deliberação do Conselho Diretivo n.º 140/2015, de 16 de junho.
A presente Deliberação produz efeitos a 26 de junho de 2017.

24 de julho de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
310665151
Aviso (extrato) n.º 9291/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a trabalhadora Rita Susana Rosa
Freitas, denunciou o contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado celebrado com este Instituto a 7 de dezembro
de 2016, durante o período experimental, ao abrigo do artigo 47.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, regressado ao serviço de origem com
efeitos a 01 de agosto de 2017.
24 de julho de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
310663134
Declaração de Retificação n.º 538/2017
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 6632/2017, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 113/2017, de 12/06/2017, retifica-se
que onde lê «Cristina Isabel Lourenço Nunes Martins» deve ler-se
«Cristina Isabel Nunes Lourenço Martins».
3 de julho de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
310661247

Instituto da Segurança Social, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 759/2017
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e dos
artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atual,
nomear, em regime de substituição, a seguinte trabalhadora do mapa de
pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão para
o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota
curricular anexa à presente Deliberação:
1 — Licenciada Lúcia Maria Rodrigues Esteves Ferreira, técnica
superior, no cargo de Coordenadora do serviço local de média dimensão, correspondendo ao serviço de atendimento no âmbito do Centro
de Contacto, do Centro Distrital de Viseu.
A presente Deliberação produz efeitos a 26 de junho de 2017.
22.junho.2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui Fiolhais.
Nota Curricular
Lúcia Maria Rodrigues Esteves Ferreira, nascida a 04 de março de
1971, residente em Viseu. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Francês e Inglês pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Letras, Pólo de Viseu, exerce atualmente funções
de Técnico Superior no Núcleo de Gestão de Cliente, do Centro Distrital
de Segurança Social de Viseu, Instituto da Segurança Social, I. P.
Efetuou trabalhos de Reposição e Promoção como Trabalhadora Independente e trabalhadora por conta de outrem, de 1989 a 1998; exerceu
funções de docência na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na
Guarda, no ano letivo de 1999/2000; desempenhou funções nas áreas
diferenciadas de: Unidade de Previdência e Apoio à Família, Equipa
de Inscrição e Vinculação de Contribuintes; Unidade de Identificação,
Qualificação e Contribuições, Núcleo de Identificação e Qualificação,
Equipa de Membros de Órgãos Estatutários e Incentivos ao Emprego;
Unidade de Prestações e Atendimento, Núcleo de Prestações do Sistema Previdencial, Equipa de Rendimento Social de Inserção e outras
Prestações de Solidariedade; Núcleo de Recursos Humanos, Equipa de
Recursos Humanos; Núcleo Administrativo, Financeiro e de Recursos
Humanos, Equipa de Recursos Humanos e Expediente; Núcleo de Gestão
do Cliente, Equipa do Atendimento.
310666464

22.junho.2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui Fiolhais.
Nota Curricular
Sérgio Almeida Ferreira, técnico superior do ISS (em mobilidade
intercarreiras), licenciado em Comunicação e Relações Públicas.
Instituto da Segurança Social: Coordenador do Centro de Contacto — coordenação do atendimento telefónico no âmbito da Linha
Segurança Social; coordenação dos 23 Serviços Locais de Atendimento
do Centro Distrital de Viseu; gestão de recursos humanos e materiais
dos SLA.
Colaborador da Equipa de Prestações de Desemprego.
Agrupamento de Escolas do Sátão: Assistente técnico.
310666301
Deliberação (extrato) n.º 761/2017
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e dos
artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atual,
nomear, em regime de substituição, a seguinte trabalhadora do mapa de
pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão para
o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota
curricular anexa à presente Deliberação:
1 — Licenciada Maria Júlia Gomes Correia Rodrigues, técnica superior, no cargo de Chefe da Equipa de Prestações de Desemprego 1,
do Núcleo de Prestações de Desemprego, da Unidade de Prestações, do
Centro Distrital do Porto.
A presente Deliberação produz efeitos a 17 de julho de 2017.
13.julho.2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui Fiolhais.
Nota Curricular
Maria Júlia Gomes Correia Rodrigues, licenciada em Geografia pela
Faculdade de Letras da Universidade do Porto é técnica superior do
mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança
Social, I. P.
Iniciou atividade profissional como terceira oficial administrativa em
1 de junho 1998, na Secção de Prestações de Desemprego da Repartição
de Atribuição de Prestações do Centro Regional Segurança Social do
Norte; integrou desde janeiro de 2001 o projeto-piloto, concretizado no
Centro de Emprego da Maia, de articulação e parceria entre o Instituto
da Solidariedade e Segurança Social, I.P. e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista a garantir o atendimento personalizado de
requerentes de prestações de desemprego e operar “in loco” à instrução e
gestão dessas mesmas prestações. Após este projeto-piloto implementou-se uma parceria entre o Centro Distrital de Segurança Social do Porto
e a Delegação Regional do Norte do IEFP que ainda hoje perdura e se
estende a diversos Centros de Emprego. Nesse âmbito, para além das
tarefas e atividades supramencionadas, a trabalhadora, ao longo dos anos,
participou como palestrante em várias sessões de informação organizadas
pela Delegação Regional do Norte do IEFP em sede Plano Nacional de
Emprego. Integrou, igualmente, várias “task force” organizadas em conjunto entre Centro Distrital de Segurança Social do Porto e a Delegação
Regional do Norte do IEFP, com vista a apoiar desempregados incluídos
em despedimentos coletivos de grande dimensão.
Foi nomeada definitivamente na categoria de técnica superior, em 7 de
novembro de 2003 ao abrigo e nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 497/99 de 19 de novembro, publicado no Diário da Republica n.º 258
de 7 de novembro de 2003 no Aviso n.º 11910/2003 (2.ª série). Desde
1998 e até à presente data, inicialmente como terceira oficial administrativa e posteriormente como técnica superior, sempre exerceu funções
profissionais na área de gestão das prestações de desemprego no âmbito
das estruturas orgânicas que se sucederam no Centro Distrital do Porto,
pelo que detém uma vasta e consolidada experiência profissional na área.
310666634

