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Em setembro de 2001 transitou para o IGFSS, I. P., Delegação de Beja,
prestando serviço no Núcleo de Contas Correntes até maio de 2004.
De junho de 2004 a janeiro de 2008 desempenhou funções na Área
Funcional de Contribuintes, representando o CDSS de Beja na Equipa
para Gestão da Mudança, garantindo a implementação das orientações
definidas, apoiando e formando os restantes colaboradores da AFC para
uma correta utilização do sistema.
Em fevereiro/2008 foi nomeada chefe de equipa de contas correntes
do Núcleo de Gestão de Contribuições do CDSS de Beja.
207591526
Deliberação (extrato) n.º 255/2014
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,
Deolinda Maria Marques Queirós Pereira Ferreira, no cargo de Chefe da
Equipa de Prestações de Solidariedade, do Núcleo de Prestações Familiares e de Solidariedade, 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
Deolinda Maria Marques Queirós Pereira Ferreira, com habilitações
de 12.º ano de escolaridade, Assistente Técnico do ISS, I. P., Centro
Distrital de Braga desde 14 de abril de 2002.
Percurso contributivo de 1982 a 2002 tendo por último exercido funções
no Departamento Financeiro da Multinacional Lear — Corporation, S. A.
Admitida na Segurança Social de Braga — Secção da Contabilidade
Central, para apoio na implementação do lançamento de GT — Gestão de
Tesourarias programa SIF/SAP. Coordenar, orientar e dinamizar equipas
de trabalho nas Tesourarias dos Serviços Locais, com vista à concretização/cumprimento de objetivos nos encerramentos de contas mensais.
Em fevereiro de 2008, iniciou funções no apoio administrativo na
atribuição de Subsídios Eventuais e Meio Natural de Vida até 2009,
data em que assumiu funções de secretariado da Direção da Unidade
de Desenvolvimento Social.
207596987
Deliberação (extrato) n.º 256/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 243/12, de 8 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Elvira
Maria Silva Fernandes, no cargo de Chefe do Setor de Proteção Jurídica e
Contraordenações, do Núcleo de Apoio Jurídico, da Unidade de Apoio à
Direção, do Centro Distrital de Aveiro, 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
Elvira Maria Silva Fernandes, Licenciada em História, pela Faculdade de Letras, da Universidade do Porto, técnica superior da carreira
técnica superior, do Instituto da Segurança Social, I. P., Centro Distrital
de Aveiro.
De 01/2008 a 09/2012 foi Diretora do Núcleo de Gestão de Remunerações, da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições, do
Centro Distrital de Aveiro. De 12/2007 a 11/02005 foi Diretora do Núcleo
de Incentivos ao Emprego, Isenção e Redução Contributiva, da Unidade
de Previdência e Apoio à Família. De 05/2004 a 10/2001 foi Coordenadora do Núcleo de Inscrição de Contribuintes e Taxas Contributivas, da
Delegação de Aveiro, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social. De 03/07/1995 a 10/2001, exerceu funções de técnica superior
no Centro Distrital de Aveiro. É funcionária da Segurança Social desde
26/11/1979. Detém formação para dirigentes intermédios, promovida
pelo INA (Forgep).
207591461
Deliberação (extrato) n.º 257/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 244/12, de 8 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Maria
Gabriela Brissos Camacho de Freitas, no cargo de Chefe de Setor de

Recursos Humanos, Planeamento e Gestão da Informação, do Núcleo de
Apoio à Direção, do Centro Distrital de Beja, 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
Maria Gabriela Brissos Camacho de Freitas, licenciada em Sociologia
pela Universidade de Évora, em 1997, exerce funções enquanto técnica
superior da Administração Pública desde 2 de maio de 2001.
Ingressou no Instituto de Segurança Social em maio de 2002, onde
começou por desempenhar funções nos Serviços Regionais do Alentejo.
Exerce funções enquanto Chefe de Setor de Recursos Humanos, Planeamento e Gestão da Informação desde 1 de fevereiro de 2008, tendo
assumido funções de chefia no Centro Distrital de Beja a partir de 3 de
maio de 2006, data em que foi nomeada, em regime de substituição, para
Chefe do Setor de Qualidade, Planeamento e Sistemas de Informação.
Anteriormente à data supra mencionada, esteve afeta ao Núcleo Administrativo e Financeiro, ao nível do qual esteve integrada no Setor de
Recursos Humanos enquanto interlocutora distrital da formação.
207591753
Deliberação (extrato) n.º 258/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 244/12, de 8 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição,
Fernando José do Monte Martins Baptista, no cargo de Chefe da Equipa
Financeira e Património, do Núcleo Administrativo e Financeiro, do
Centro Distrital de Beja, 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
Fernando José do Monte Martins Batista, 12.º Ano de Escolaridade,
na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, terminado em
1999-05-30, e frequência no Curso de Ciência Politica e Administrativa,
na Universidade Aberta. Assistente Técnico na carreira de Assistente
Técnico desde 2001-08-01, do quadro de pessoal do Instituto da Segurança Social, IP — Centro Distrital de Beja.
Experiencia Profissional Relevante:
Gabinete de Contabilidade de José Carlos Correia Caeiro, de
1995-01-01 a 1995-06-30, Técnico de Contabilidade;
Novotel — Lisboa, de 1996-06-01 a 1996-08-31, estagiário administrativo na área financeira;
Hotel Alfa — Lisboa, de 1997-06-01 a 1997-08-31, estagiário administrativo na área financeira;
Hotel Viking — Armação de Pera, de 1998-06-01 a 1998-08-31,
estagiário administrativo na área financeira;
Instituto da Segurança Social, IP — Centro Distrital de Beja. Assistente Técnico na Equipa Financeira, de 1999-12-01 até à presente
data;
Grupo de Trabalho de conversão de contas para o novo Plano de
Contas do ISS, IP (POCISS), durante o ano de 2001;
Interlocutor de Apoio Local para a aplicação SIF/SAP (Sistema de
Informação Financeira), desde 2002 até à presente data;
Instituto da Segurança Social, IP — Centro Distrital de Beja, de
2010-02-01 até à presente data — Chefe da Equipa Financeira do Núcleo
Administrativo e Financeiro; Grupo de Trabalho da Common Assessment
Framework (CAF), durante o ano de 2010;
Formador no âmbito da aplicação de Sistema Integrado de Conta
Corrente (SICC) Prestações;
Júri em procedimento Concursal DRH/AT/155/2010 — Núcleo Administrativo e Financeiro — Centro Distrital de Beja;
Grupo de Trabalho de implementação das ações de melhoria durante
o ano de 2011; Grupo de Trabalho para a implementação dos serviços
internos de Segurança e Saúde no Trabalho e Ambiente (SSTA), durante
o ano de 2012.
207591494
Deliberação (extrato) n.º 259/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 244/12, de 8 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,

