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Deliberação (extrato) n.º 305/2019

Deliberação (extrato) n.º 307/2019

O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º 1 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:
Edgar Silva de Jesus Palhinha, assistente técnico, no cargo de Coordenador do Serviço Local de média dimensão, correspondendo ao
Concelho do Albufeira, do Centro Distrital de Faro.
A presente Deliberação produz efeitos a 21 de janeiro de 2019.

O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º 1 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:

17 de janeiro de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
Nota Curricular
Edgar Silva de Jesus Palhinha, com 12.º ano do Curso Tecnológico
de Comunicação, é assistente técnico, do mapa de pessoal do Instituto
da Segurança Social, I. P. — Centro Distrital de Faro.
Iniciou funções no ex-Centro Regional de Segurança Social do
Algarve em Estágio Profissional, no período de 1 de outubro de 2000
a junho de 2001, na Divisão do Património no Serviço Local Portimão.
Celebrou Contrato de Trabalho Sem Termo com o Instituto da Segurança Social, I. P. em 1 de agosto de 2001, na carreira e categoria de assistente técnico, para exercício de funções no Serviço Local de Portimão
(área atendimento); no período de 2009 a 2011 e em acumulação com
o exercício de funções de atendimento, desempenhou também funções
de análise e decisão de atribuição de prestações de desemprego. Atualmente, para além das funções de atendimento ao público, desempenha
funções como tesoureiro e substitui a Coordenadora do Serviço Local
de Portimão, nas suas ausências e impedimentos.
312115748
Deliberação (extrato) n.º 306/2019
Concluído o procedimento concursal relativo ao cargo de Diretor do
Gabinete de Assuntos Jurídicos e Contencioso, divulgado pelo Aviso
n.º 13306/2018, de 18 de setembro e tendo o respetivo júri apresentado
proposta fundamentada de designação, conforme n.º 6 do artigo 21.º
dos Estatutos do ISS, I. P.;
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto
na alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro,
n.º 9 do artigo 21.º e n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, alterada pelas
Leis n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril
(LOE/2010) e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que o republicou, designar, pelo período de três anos, o licenciado Nuno Miguel dos
Santos Silva, no cargo de Diretor do Gabinete de Assuntos Jurídicos
e Contencioso dos Serviços Centrais, constando em anexo à presente
Deliberação a nota curricular do mesmo.
A presente Deliberação produz efeitos a 1 de fevereiro de 2019.
24 de janeiro de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
Nota Curricular
Nuno Miguel dos Santos Silva, 43 anos, advogado, licenciado em
Direito (Universidade Lusíada de Lisboa), pós-graduado em Direito
da Comunicação e em Direito Penal Económico e Europeu (Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra), com Diploma de Estudos
Avançados em Comunicação Institucional e Empresarial (conclusão
da fase curricular de doutoramento na Universidade Complutense de
Madrid), e tendo formação específica sobre gestão pública (FORGEP
e CAGEP).
Desde 2001, técnico superior no Instituto da Segurança Social I. P.,
onde exerce funções de dirigente (em 2008, Diretor do Núcleo de
Consultadoria e Contencioso, em 2010, Diretor da Unidade de Assuntos Jurídicos e Contencioso, e desde 2012 Diretor da Unidade
de Apoio à Direção, sempre no Centro Distrital de Lisboa), tendo
sido, entre 2005 e 2008, assessor do Conselho Diretivo do Instituto
de Informática, IP.
Foi diretor-adjunto da revista “Economia & Segurança Social”, formador em diversas ações no INA, e é professor no Instituto Superior
de Educação e Ciências de Lisboa, onde leciona a disciplina de Ética e
Deontologia, além de dois seminários (um dedicado ao Setor Empresarial
Local e outro ao processo de Descentralização).
312115942

Licenciada Cláudia Sofia Ferreira Correia, técnica superior no cargo de
Chefe do Setor de Processamento LR1, da Unidade de Processamentos
de Pensões com Acordos Internacionais do Centro Nacional e Pensões,
cessando no dia imediatamente anterior as funções para as quais foi
designada em regime de substituição.
A presente Deliberação produz efeitos a 28 de janeiro de 2019.
24 de janeiro de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
Nota Curricular
Cláudia Sofia Ferreira Correia, Licenciada em Serviço Social, pelo
Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra, é Técnica Superior
do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro
Distrital de Leiria.
Desde 14/11/2012, até à presente data, exerce funções de Chefe da
Equipa de Prestações Diferidas e de Verificação de Incapacidades do
Núcleo de Prestações Previdenciais da Unidade de Prestações e Contribuições do Centro Distrital de Leiria, em regime de substituição; no
período compreendido entre 07/05/2010 a 20/09/2012, exerceu funções
como Chefe de Equipa do Serviço de Verificação de Incapacidades do
Centro Distrital de Leiria, em regime de substituição; Orientadora e
elemento de Júri na avaliação de períodos experimentais no âmbito
de procedimentos concursais para preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico e Técnico Superior
do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro
Distrital de Leiria; de junho de 2005 a maio de 2010, exerceu funções
como Técnica Superior e de Coordenação na Equipa Multidisciplinar
de Assessoria ao Tribunal do Centro Distrital de Leiria, onde orientou
estágios curriculares da Licenciatura em Serviço Social da ESEL/IPL
assim como ministrou formação às CPCJ de todo o Distrito na qualidade de formadora da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e
Jovens; de agosto de 2001 a junho de 2005, exerceu funções de Técnica
Superior de Serviço Social na Equipa de Acolhimento de Emergência
do ex-Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo,
substituindo o Coordenador nas suas faltas e impedimentos; de abril de
1997 a julho de 2001, exerceu funções de Técnica Superior de Serviço
Social no Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do
Tejo — Serviço Sub-Regional de Loures e Sub-Regional de Santarém
nas respetivas Equipas de Atendimento Social.
312116088
Deliberação (extrato) n.º 308/2019
Através da Deliberação n.º 25/2019, de 31 de janeiro, do Conselho
Diretivo, foi aceite o pedido de cessação da designação, em regime
de substituição, apresentado por José Eduardo Pereira da Costa no
cargo de Chefe de Equipa de Prestações de Desemprego, Doença e
Parentalidade, do Núcleo de Prestações, da Unidade de Prestações
e Contribuições do Centro Distrital da Guarda, com efeitos a 31 de
janeiro de 2019.
31 de janeiro de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
312116169

Centro Distrital de Viana do Castelo
Despacho n.º 2941/2019
Subdelegação de competências
Nos termos do disposto nos artigos 44.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, e no uso das competências que me foram
delegadas e subdelegadas pela Diretora do Centro Distrital de Viana
do Castelo do Instituto de Segurança Social, I. P., através do Despacho
n.º 11433/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de
30 de novembro de 2018, subdelego, com a faculdade de subdelegação,

