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ADJUNTO E ECONOMIA
Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso n.º 897/2019
Torna-se público que, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, que foram autorizadas:
Com efeitos a 1 de janeiro de 2018, a consolidação definitiva
da mobilidade interna intercarreiras do trabalhador António Daniel
Simas Santos, para ocupar uma vaga um posto de trabalho no mapa
de pessoal do Turismo de Portugal I. P., na carreira e categoria de
técnico superior, com a 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela
Remuneratória Única, de acordo com o disposto nos n.º 1 a 5 do
artigo 99.º -A da LGTFP constante do Anexo I da Lei n.º 35/2014,
de 20 junho, na redação que lhe foi conferida pelo artigo 270.º da
Lei n.º 42/2016;
Com efeitos a 7 de dezembro de 2018, a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria de Raquel Maria dos Santos Matos para
ocupar um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
no mapa de pessoal do Turismo de Portugal I. P., mantendo a posição
remuneratória e nível remuneratório da situação jurídico-funcional de
origem;
Com efeitos a 10 de dezembro de 2018, a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria do trabalhador Gonçalo Maia Vieira
Domingos, para ocupar um posto de trabalho na carreira e categoria
de técnico superior no mapa de pessoal do Turismo de Portugal I. P.,
mantendo a posição remuneratória e nível remuneratório da situação
jurídico-funcional de origem;
28 de dezembro de 2018. — A Diretora-Coordenadora da Direção
de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz
Deus Vieira.
311951634
Aviso n.º 898/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, nos termos do
artigo 303.º e 305.º da LTFP, que Vítor Hugo Ramos de Sousa, Inspetor
de Jogos da Carreira de Inspetor Superior de Jogos, vinculado ao Turismo
de Portugal, I. P., em regime de nomeação, foi exonerado a seu pedido,
com efeitos a 23 de outubro de 2018.
4 de janeiro de 2019. — A Diretora-Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
311955896

ADJUNTO E ECONOMIA E TRABALHO,
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Deliberação (extrato) n.º 61/2019
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no
n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria
n.º 319/2012, de 12 de outubro, alterada pela Portaria n.º 191/2015,
de 29 de junho, e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com a redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece
o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e
Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo, de
27 de novembro de 2018, foi nomeada, em regime de substituição e até
à conclusão do respetivo procedimento concursal para recrutamento
e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem,
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, a licenciada Rosa Maria
de Almeida Mendes da Silva Rodrigues, que detém a competência
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a
respetiva nota curricular em anexo, como Coordenadora de Núcleo do
Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e
Formação Profissional do Pinhal Interior Norte da Delegação Regional
do Centro, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 30
de novembro de 2018.
Nota Curricular
Rosa Maria de Almeida Mendes da Silva Rodrigues concluiu a sua
licenciatura em Administração e Finanças (Ramo — Finanças Públicas)
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital em
2008.
Exerceu funções de Coordenadora de Núcleo do Núcleo de Promoção
e Acompanhamento do Centro de Emprego e Formação Profissional
do Pinhal Interior Norte no período compreendido entre 18 de junho
de 2018 e 29 de novembro de 2018. De janeiro 2016 a 17 de junho de
2018 exerceu funções como Técnica Superior na Autoridade Tributária
na área de tributação e cobrança.
De 2011 a 2015, exerceu funções como Técnica Superior no Instituto do Emprego e Formação Profissional — Centro de Emprego
Dão Lafões — nas áreas do emprego, da análise de candidaturas
às diversas medidas e acompanhamento da execução das mesmas.
Esteve ainda a exercer funções na área da execução financeira (orçamento).
De 2002 a 2011, exerceu funções como Assistente Técnico e como
coordenadora técnica (em regime de mobilidade), na área de administração, no Agrupamento de escolas de Seia.
Foi Membro do Conselho Geral Transitório da Escola Secundária de
Seia — 2008/2009.
Foi Membro do Conselho Geral da Escola Secundária de Seia —
2009/2010.
Foi Membro do Conselho Pedagógico — 2010/2011.
2019-01-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
311950881

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Aviso n.º 899/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, de acordo com
o estatuído nos n.os 1 a 5 do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014 e aditado
pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi autorizada
a consolidação definitiva das mobilidades internas intercarreiras dos
trabalhadores a seguir indicados, do mapa de pessoal do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P., nas carreiras/categorias e nas
posições e níveis remuneratórios abaixo referidos:

CULTURA
Direção Regional de Cultura do Algarve
Despacho n.º 633/2019

António Pedro Rodrigues Assistente Técnico 2.ª P/N 7
789,54€
de Souto.
Francisca de Lurdes Beça Técnico Superior 2.ª P/N 15 1.201,48€
Rodrigues.

Considerando a necessidade de assegurar a continuidade das competências cometidas à Direção Regional de Cultura do Algarve e ao Diretor
Regional, delego na licenciada Lúcia Maria Branco Neto Correia Gomes,
Chefe de Divisão de Administração de Recursos — DAR, em regime
de substituição, com efeitos desde 17 de dezembro de 2018, nos termos
do artigo 9.º n.º 2 da Lei n.º 2/2004 de 15/01, na sua redação atualizada
e dos artigos 44.º ss do Código de Procedimento Administrativo, a
competência para: assinar e autorizar o envio dos PLC (Pedidos de
Libertação de Créditos) e documentação conexa para a Direção Geral
do Orçamento; autorizar em GERFIP procedimentos previamente autorizados ou decorrentes do normal funcionamento do serviço e autorizar
movimentações no Homebanking.

2019-01-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Antunes.
311950638

21 de dezembro de 2018. — A Diretora Regional, Adriana Freire
Nogueira.
311951489
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