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4 — O pessoal necessário ao funcionamento da EAO é designado por
despacho do dirigente máximo.
5 — É nomeada chefe de equipa da EAO a técnica superior, do mapa
de pessoal do Gabinete de Estratégia e Planeamento, licenciada Maria
Isabel Matias Fernandes Pereira, a quem atribuo o estatuto remuneratório
fixado para os diretores de serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 22.º da
Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 105/2007, de 3 de abril, 116/2011, de 05 de dezembro,
do artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 24/2012, de 13 de fevereiro
e do artigo 5.º da Portaria n.º 187/2012, de 14 de junho.
6 — A nomeação tem como suporte a respetiva síntese curricular
publicada em anexo.
7 — O presente despacho produz efeitos a 1 de julho de 2012.
10 de julho de 2012. — O Diretor-Geral, Carlos Pereira da Silva.

abaixo indicados, concluíram com sucesso o período experimental, na
sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com este Instituto.
Trabalhador na carreira/categoria de técnico superior

Carla Maria Alves do Nascimento . . . . . .
Carlos Humberto Gaspar Saldanha . . . . .
Célia Maria Pombo Fernandes da Silva Peres
Itianete Marinela Armas Carmelino. . . . .
Octávio Telmo Martins Pereira Duarte . . .

Classificação
do período
experimental

Data
da homologação

17,00
20,00
15,50
17,25
15,60

26-06-2012
26-06-2012
26-06-2012
20-06-2012
12-06-2012

29 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.

Síntese curricular
Maria Isabel Matias Fernandes Pereira, natural de Lisboa, nascida
em 28 de julho de 1967, licenciatura em Sociologia pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
(FCSH — UNL), em 1991.
Desde janeiro de 2011 é chefe da Equipa Multidisciplinar de Coordenação, Planeamento e Acompanhamento Orçamental e Financeiro
(ECPAOF) do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da
Solidariedade e da Segurança Social, que assume as funções de Entidade
Coordenadora do Programa Orçamental do Ministério. A entidade coordenadora é responsável pelo acompanhamento e controlo orçamental
do Programa assumindo o papel de interlocutor técnico sectorial com
o Ministério das Finanças.
De 2008 a 2010 desempenhou as funções de chefe da Equipa Multidisciplinar EPIDDAC, equipa que assumia as funções de Entidade
Coordenadora do Programa Orçamental do Ministério.
Entre 2000 e 2008 desempenhou funções de técnica superior no Gabinete de Estratégia e Planeamento, e nos organismos que antecederam
o GEP, nas áreas do planeamento, monitorização e avaliação, nomeadamente no planeamento e gestão orçamental. Neste âmbito participou no
Grupo de Trabalho para a “Reformulação Global do Processo PIDDAC
no âmbito do MSST” e em diversas ações de formação nas áreas da gestão e execução orçamental, planeamento, monitorização e avaliação.
Participou ainda na equipa de projeto “Medidas de Pobreza e exclusão
Social — MedPes” e no Grupo de Trabalho do Sistema de Informação
Estatística — SIE na pasta “Proteção Social e Condições de Vida” e
coautoria nos capítulos “Distribuição de rendimentos e condições de
vida” e “Rede de Serviços e Equipamentos Sociais” no livro “Portugal
1995-2000 — Perspetivas da Evolução Social”.
Entre 1992 e 2000 desempenhou funções de técnica superior na
Câmara Municipal do Seixal no Gabinete de Saúde, desde 1998, no
Gabinete de Saúde e Ação Social, de 1994 a 1998, e na equipa do
Projeto “Cidades Saudáveis”, no âmbito da Organização Mundial de
Saúde, desde 1992 a 1998. No âmbito das funções desempenhadas na
administração local participou em diversas formações na área da saúde,
ação social, saúde pública e desenvolvimento sustentável e desenvolveu
diversos projetos e trabalhos de parceria com diversas entidades do
concelho. Elaboração de diversos pareceres técnicos e documentos nomeadamente: Perfil de Saúde do município do Seixal, Carta Municipal
de Saúde e desenvolvimento dos dossiers de candidatura à Rede Europeia
das Cidades Saudáveis (candidatura aprovada em 1998).
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Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 9762/2012
Por meu despacho de 22 de junho de 2012, e nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a alteração introduzida no artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma
categoria e posição remuneratória à Técnica Superior, Ana Margarida
Dias Massano Guimarães, em regime de mobilidade interna na categoria,
desde 01 agosto 2011, passando para o efeito a integrar o mapa de pessoal, deste instituto, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 01 julho de 2012.
29-06-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206247833
Aviso n.º 9763/2012
No cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, conjugado com o previsto no artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que os trabalhadores

206247825
Aviso (extrato) n.º 9764/2012
Por despacho de 27 junho de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo e
após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Ana
Cristina Matos Sousa Bento, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal do Centro Distrital de Setúbal deste Instituto, 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 10 de julho de 2012.
3 de julho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206247558
Aviso (extrato) n.º 9765/2012
Por despacho de 27 junho de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo e
após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com
Maria Sílvia Araújo Viana, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal do Centro Distrital de Viana do Castelo deste Instituto,
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 2 de julho de 2012.
3 de julho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206247769
Aviso (extrato) n.º 9766/2012
Por despacho de 27 junho de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo e
após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato por
tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Alexandra Cristina Campião Martins, para ocupação de um posto de trabalho
na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto deste Instituto, 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 2 de julho de 2012.
3 de julho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206247411
Aviso (extrato) n.º 9767/2012
Por despacho de 27 junho de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo e
após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com
Ricardo Miguel Barros Santos, para ocupação de um posto de trabalho
na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal do Centro Distrital de Setúbal deste Instituto, 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 2 de julho de 2012.
3 de julho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206247728
Aviso (extrato) n.º 9768/2012
Por despacho de 27 junho de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo e
após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato por
tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Nelma
Margarida Jorge Oliveira, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, 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 9 de julho de 2012.
3 de julho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206247663

