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Em 01-09-2007 foi nomeado Diretor do Núcleo de Análise de Dados
do Gabinete de Gestão de Informação do ISS,I. P., funções que exerceu
até à presente data.
Curso de Formação em Gestão Pública (FORGEP) — 2.ª edição de
2009 (Oeiras), promovido pelo Instituto Nacional de Administração, I. P.
207696381
Deliberação (extrato) n.º 783/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 270/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição,
Ana Paula Machado Rodrigues Silva, no cargo de Chefe da Equipa de
Contratação, da Unidade de Contratação Pública, do Departamento de
Administração, Património e Obras, que detém a competência técnica
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Ana Paula Machado Rodrigues Silva, Licenciada em Economia pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, é técnica superior do Instituto da Segurança Social, I. P.
Iniciou funções no ISS, I. P. em junho de 2000, tendo sempre exercido
funções inerentes às áreas de administração e património.
Possui formação específica em diversas áreas relacionadas com a administração, contabilidade, gestão de processos, estatística, arquivo, GCPIDDAC, Aquisições públicas de bens e serviços, estratégia de compras, auditoria, fiscalidade, Microsoft Project, Ballanced Scorecard, entre outras.
Exerce funções de Chefe de Equipa desde 2010, encontrando-se
atualmente no Departamento de Administração, Património e Obras
(DAPO) dos Serviços Centrais, do ISS, I. P.
207696308
Deliberação (extrato) n.º 784/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 270/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição,
Maria Teresa Barbosa Varela, no cargo de Chefe da Equipa de Arquivos,
do Núcleo de Arquivos, do Departamento de Administração, Património
e Obras, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício
das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo,
com efeitos a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Maria Teresa Barbosa Varela, Licenciada em História, pela Universidade Aberta, detentora da Pós-Graduação em Ciências Documentais — Área de Arquivo, obtida na Faculdade de Letras de Lisboa, é técnica superior do quadro de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Admitida na Função Pública em 14 de julho de 1982.
De 22/2/1994 até 1 de abril de 2005 exerceu funções na carreira
administrativa.
Por despacho de 31 de março de 2005 foi afeta à Unidade de Administração/Núcleo de Expediente, Arquivo e Microfilmagem do Centro
Distrital de Lisboa, em 4 de abril de 2005.
Nomeada técnica superior de 2.ª Classe com efeitos a 6 de março de 2007.
De setembro de 2007 a janeiro de 2012 participou ativamente, em
conformidade com o Programa START, na organização dos arquivos dos
Serviços Locais do ISS, I. P., vários do Arquivo do CNP, dos Serviços
Centrais (Calçada Eng. Miguel Pais, Av. E.UA. n.º 39, R. da Capital,
PIEC, NRS), de todo o acervo documental existente no Arquivo Francisco Manuel de Melo n.º 3, da ex. Caixa dos Jornalistas e DPRP. Nomeada para exercer o cargo de Chefe de Equipa do Arquivo de Pessoal,
em 3/2/2010, em regime de substituição.
207696276
Deliberação (extrato) n.º 785/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 289/12, de 27 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição, Maria
do Céu Egreja Margalho Carrilho Oliveira Frazão, no cargo de Chefe da
Equipa de Apoio Operacional, do Núcleo de Apoio à Gestão, do Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a
respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 03 de dezembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria do Céu Egreja Margalho Carrilho Oliveira Frazão frequentou
o Curso de Direito na Universidade Lusíada e licenciou-se em Serviço
Social, no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa em 1994.
Trabalhou em regime de voluntariado no Hospital da Marinha na
Unidade de Tratamento de Toxicodependência e Alcoolismo — UTITA
(Modelo Minnesota). Desempenhou funções de Assistente Social no
Hospital dos Capuchos desde fevereiro de 1995 a março de 2005, onde
para além do trabalho inerente às funções foi-lhe proposto orientação de
estágios de alunos de Serviço Social, bem como, fazer parte de júri de
concursos de admissão para Técnico Superior de Serviço Social.
Realizou preleções e publicou dois artigos no âmbito da Dádiva de Sangue.
Desde abril de 2005 a julho de 2007 exerceu funções de Coordenação
do Serviço Social de Pessoal integrado na Unidade de Recursos Humanos
do ex-Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa. Coordenou o grupo
de trabalho para elaboração do Plano de Contingência da Gripe A para
o ISS, I. P. Elaborou um Projeto de Formação Outdoor para o Departamento de Recursos Humanos do ISS, I. P. Criou um EAP — Programa
de Assistência a Empregados para o ISS, I. P.
Com a reestruturação do Departamento de Recursos Humanos em
2007, foi oradora em 4 sessões de esclarecimento no âmbito do Projeto
Score — Serviços comuns e Reengenharia de Processos e até setembro
de 2010 continuou a coordenar a equipa do Serviço de Apoio Psicossocial
(serviço que presta apoio a todos os colaboradores do ISS, I. P., a nível
psicológico, económico, familiar, laboral, etc.).
Foi membro de júri de dois concursos de promoção da carreira de Técnico
Especializado e de Técnico Especializado principal. Orientou um estágio
curricular de Licenciatura em Serviço Social da Universidade Lusíada.
Desde setembro de 2010 até março de 2011 foi nomeada informalmente pela Sra. Diretora do Departamento de Recursos Humanos, para
representar o NDPS — Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Social, em
virtude da Diretora deste Núcleo se ter reformado até que se realizasse
o concurso para cargos dirigentes do DRH.
Orientou mais um estágio curricular de Licenciatura em Serviço Social
da Universidade Lusíada.
Responsável pela 2.ª linha do RH Direto (Contact Center) nas matérias
relativas ao Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Social.
Responsável pela emissão de orientações aos Centros Distritais de
Segurança Social no respeitante ao Serviço de Apoio Psicossocial.
Elaborou pareceres técnicos relativos a problemas laborais de colaboradores, para apreciação superior, como seja, processos disciplinares,
mobilidades e assiduidade.
Formadora: Curso para Dirigentes e Chefias do ISS, I. P. a nível
nacional sobre a temática “Prevenir e intervir na Toxicodependência
em Meio Laboral”.
207696421
Deliberação (extrato) n.º 786/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro, e
até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento
do referido cargo, foi nomeado em regime de substituição, Luís Miguel
Almeida Dionísio, no cargo de Chefe de Setor do Porto 2, do Núcleo de
Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes, da Unidade de Fiscalização
do Norte, do Departamento de Fiscalização, que detém a competência
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
Luís Miguel Almeida Dionísio, Licenciado em Organização e Gestão de
Empresas, pela Universidade Moderna do Porto, Pós-Graduado emAdministração Pública, é inspetor, do ISS, I. P. — Unidade de Fiscalização do Norte.
Tem Formação em Análise Estatística de Dados pelo Instituto Superior
de Serviço Social do Porto, formação avançada em ferramentas informáticas e é detentor da certificação do INA no Curso de Alta Direção em
Administração Pública. Exerceu funções no Centro Distrital do Porto de
1996 a 2006 tendo passado pelas áreas de Contabilidade, enquadramentos
especiais, relações internacionais e Rendimento Social de Inserção. De
2006 a 2010 exerceu funções de Inspeção no Serviço de Fiscalização
do Norte — Núcleo Fiscalização Beneficiários e Contribuintes. Desde
02 de fevereiro de 2010 que exerce funções de Chefe do Setor Porto 2
do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes da Unidade
de Fiscalização Norte.
207696868
Deliberação (extrato) n.º 787/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provi-

