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Participei no grupo de trabalho de acompanhamento do processo de
migração de dados de prestações familiares do sistema ICL para IDQ
(2005).
Elemento coordenador em Braga, do programa a nível nacional “Um
Olhar Europeu”, da responsabilidade (na altura) do Instituto da Juventude (1994).
207596695
Deliberação (extrato) n.º 242/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 245/12, de 8 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição, João
Carlos de Faria Martins, no cargo de Chefe da Equipa de Património e
Logística, do Núcleo de Administração Geral, da Unidade de Apoio à
Direção, do Centro Distrital de Braga, que detém a competência técnica
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, com efeitos a 14 de novembro de 2012.
21 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
João Carlos de Faria Martins, 9.º ano de escolaridade (antigo 5.º
ano dos liceus), com a categoria de Assistente Técnico, da carreira de
Assistente Técnico, do quadro de pessoal do Instituto da Segurança
Social, IP, afeto ao Centro Distrital de Braga.
Admitido ao serviço da Casa do Povo de Tadim com a categoria de
Escriturário Datilógrafo, em 9 de agosto de 1976, transitei em junho de
1986 para o Ex-Centro Regional de Segurança Social de Braga, após
acordo entre este e a Casa do Povo de Tadim. Após concurso passou ao
quadro do Centro Regional de Segurança Social de Braga em janeiro
de 1991 com a categoria de 3.º oficial. Ao longo dos anos em diversos
concursos foi sucessivamente promovido até à categoria de Oficial
Principal, até ter transitado para a categoria atual.
Desde 1986 com a chegada ao Centro Regional de Segurança Social de Braga, exerci atividade profissional no Serviço de Atribuição
de Rendas de Casa até 1987, passando de seguida para a Secção de
Atribuição de Prestações de Desemprego, onde permaneci até maio de
1989. Em junho de 1989 transitei para o Serviço de Contraordenações,
onde permaneci até janeiro de 2009, passando até à presente data a estar
integrado no Núcleo dos Assuntos Jurídicos e Contencioso Serviços de
Proteção Jurídica.
Desde 1998, integro o Executivo da Junta de Freguesia de Fradelos
até 2005 na qualidade de Secretário da Junta e a partir dessa data e até
ao presente na qualidade de Presidente da Junta.
207596962
Deliberação (extrato) n.º 243/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 245/12, de 8 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,
Cármen Isabel Rodrigues Matos, no cargo de Chefe da Equipa de Gestão
de Remunerações, do Núcleo de Identificação, Qualificação e Remunerações, da Unidade de Prestações e Contribuições, do Centro Distrital
de Braga, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício
das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo,
com efeitos a 14 de novembro de 2012.
21 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Cármen Isabel Rodrigues Matos, Bacharel em Educadora de Infância,
pela Escola do Magistério Primário de Guimarães, é assistente técnica,
do Quadro de Pessoal do Instituto da Segurança Social — Centro Distrital de Braga.
Desde fevereiro de 2010 exerce funções como Chefe de Equipa de
Gestão de Remunerações.
Desde janeiro de 1990 exerceu funções administrativas na Equipa de
registo de remunerações. A partir de setembro de 2005 substituição da
chefe de equipa na sua ausência (férias e ou faltas). Fez parte dos grupos
de trabalho de fornecimento de períodos contributivos ao Centro Nacional
de Pensões, correção de declarações de remunerações do Centro Leitura
Óptica, análise e registo de períodos contributivos de docentes contratados
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 67/2000 e fez parte da task-force para análise
e decisão de processos de Incentivos ao Emprego em atraso.
De novembro de 1977 a dezembro de 1989 exerceu funções no Centro
Infantil de Pevidém.
207596427

Deliberação (extrato) n.º 244/2014
Pela deliberação do Conselho Diretivo n.º 245/12, de 8 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Natércia Maria Mosca Teixeira, no cargo de Chefe do Setor de
Planeamento, do Núcleo de Planeamento e Gestão de Informação, da
Unidade de Apoio à Direção, do Centro Distrital de Braga, que detém
a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 14 de
novembro de 2012.
21 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
Natércia Maria Mosca Teixeira, Licenciada em Geografia e
Planeamento, pela Universidade do Minho, técnica superior, do quadro de pessoal do ISS, IP — Centro Distrital de Braga. Admitida, por
concurso, em 01/04/1974.
Integrada no Núcleo de Planeamento e Gestão da Informação em
06/2004 e desde 02/02/2010 exerce funções como chefe de Setor do
Planeamento.
Em 2010 líder da equipa CAF para a Autoavaliação dos Serviços. Faz
parte da Equipa de Implementação das Medidas de Melhoria.
Desde março/2009 interlocutora da MASES e apoio nos processos
Fundo Socorro Social e Indicadores de Gestão.
Em 2009 fez parte do júri de avaliação de estágio para ingresso de
RH na carreira técnica superior.
Em 2006 orientou estágio curricular conforme acordo cooperação
com a Universidade do Minho.
Em 2004 integrou a equipa da CAF.
Em 2003 integrou grupo trabalho que elaborou o regulamento interno
para o SVI.
Em 2000, em representação do Centro Distrital, participou na reunião
do grupo trabalho para o levantamento funcional da pensão de velhice
a nível nacional.
Experiência acumulada na passagem pelos serviços Planeamento,
Prestações Diferidas, Delegação Clínica e Casa do Povo, entre outros,
ao longo de 38 anos de trabalho.
207597026
Deliberação (extrato) n.º 245/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 245/12, de 8 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,
Olga Maria de Jesus Ferreira, no cargo de Chefe da Equipa de Contas
Correntes e Contribuições, do Núcleo de Contribuições, da Unidade de
Prestações e Contribuições, do Centro Distrital de Braga, que detém a
competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 14 de
novembro de 2012.
21 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
Olga Maria de Jesus Ferreira, licenciada em Administração Pública,
pela Universidade de Minho e com Curso de Pós Graduação em Gestão
de Recursos Humanos pela Universidade do Minho, técnica superior do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
De outubro de 2010 até à presente data, exerceu funções como técnica
superior no Núcleo de Recursos Humanos do Centro Distrital de Braga
do ISS, I. P. De junho 2010 a setembro de 2010 exerceu funções como
técnica superior na Divisão de Remunerações e Gestão de Processos
da Direção Municipal de Recursos Humanos da Câmara Municipal do
Porto. De novembro de 2009 a maio de 2010, exerceu funções como
técnica superior na Divisão Municipal de Educação do Departamento
Municipal de Educação e Desporto do Município de Vila Nova de
Famalicão. De janeiro de 2000 a outubro de 2009, exerceu funções
como técnica superior na Divisão Municipal de Recursos Humanos do
Município de Vila Nova de Famalicão. Inscrita desde 2000 na Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas.
207595625
Deliberação (extrato) n.º 246/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 245/12, de 8 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição, Hugo

