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EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Despacho n.º 6562/2019
Sumário: Designa a licenciada Sílvia Isabel de Sousa Vermelho, em comissão de serviço, pelo
período de cinco anos, para exercer o cargo de vogal do conselho diretivo do Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P.

Considerando que a Lei-Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15
de janeiro, na sua atual redação, prevê, no n.º 4 do artigo 19.º, que a designação dos membros do
conselho diretivo dos institutos públicos é efetuada por despacho do membro do Governo da tutela,
na sequência de procedimento concursal ao qual se aplicam as regras de recrutamento, seleção
e provimento para os cargos de direção superior da Administração Pública previstos no Estatuto
do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do
Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação;
Considerando que, nos termos previstos nos artigos 18.º e 19.º do mencionado Estatuto, a
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal relativo ao cargo de vogal do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto
e Juventude, I. P., divulgado pelo Aviso (extrato) n.º 3114/2019, de 24 de janeiro, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro, tendo o respetivo júri apresentado proposta fundamentada de designação, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 19.º do mesmo Estatuto:
1 — Designo, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 19.º e do n.º 1 do artigo 20.º da Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, em conjugação com o previsto no n.º 12 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, ambas na sua atual redação, e no exercício dos poderes delegados pelo Despacho
n.º 7601-A/2016, de 6 de junho de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de
7 de junho de 2016, a licenciada Sílvia Isabel de Sousa Vermelho, em comissão de serviço, pelo
período de cinco anos, para exercer o cargo de vogal do conselho diretivo do Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P., a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de
setembro, na sua redação atual.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua
atual redação, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
2 de julho de 2019. — O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo de
Loureiro Rebelo.
ANEXO
Nota Curricular

1 — Identificação:
Nome: Sílvia Isabel de Sousa Vermelho;
Data de nascimento: 29 de abril de 1989.
2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Ciência Política (secção especializada: Gestão da Decisão Política), pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (2005-2009);
Licenciatura em Ciências Psicológicas, pela Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa (2015-2019);
Frequência do Mestrado Integrado em Psicologia — especialização em Psicologia da Educação
e Orientação, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.
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3 — Experiência profissional:
De setembro de 2018 a julho de 2019 — Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P., em regime de substituição;
Adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto do XXI Governo
Constitucional (maio de 2016-setembro 2018);
Coordenação geral e pedagógica de projetos de intervenção social nas áreas da juventude,
participação política, inclusão social e promoção da empregabilidade (2015/2016 e 2009/2010);
Técnica de projeto, formadora e colaboração na conceção e gestão de diversos projetos nas
áreas da juventude, igualdade e desenvolvimento local (2011 a 2016);
Estágio curricular na Câmara Municipal do Montijo, no Gabinete para o Desenvolvimento
Associativo e Cidadania (2007/2008).
4 — Outras Atividades e Funções:
Formação complementar em diversas áreas, tais como igualdade de género e desenvolvimento
regional (2011-2014);
Participação voluntária em várias associações nas áreas da juventude e igualdade de género
(2002-2016);
Autoria, edição e revisão de publicações nas áreas da juventude e igualdade (2010 e 2016).
Palestrante em diversos eventos nas áreas da igualdade, juventude e participação política
(2004-2016).
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