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Nota Curricular

Susana Cristina Pimentel Pinto, licenciada em Contabilidade e Administração — Ramo Auditoria, pelo Instituto Superior de Contabilidade
e Administração do Porto é técnica superior do Instituto da Segurança
Social, I. P.
De dezembro de 2001 a outubro de 2006, desempenhou funções na
Câmara Municipal do Porto, na Divisão Municipal de Compras.
De outubro de 2006 a dezembro de 2009, desempenhou funções na
ADSE — Direção-Geral de Proteção aos Trabalhadores em funções
Públicas, no Departamento Financeiro e Gabinete de Auditoria.
Desde janeiro de 2010, é técnica superior nos serviços Centrais do
ISS, I. P. no Departamento de Gestão Financeira, Núcleo de Orçamentos
e Contas das IPSS.
207687163
Deliberação (extrato) n.º 731/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 269/12, 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 Gaspar Mota, no cargo de Chefe da Equipa de Pagamentos,
do Núcleo de Recebimentos e Pagamentos, da Unidade de Gestão Financeira, do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro, 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 Gaspar Mota, licenciada em Biologia pela Universidade
de Aveiro, possui a categoria de Assistente Técnica, no Instituto da
Segurança Social, I. P.
De 25 de junho de 2010 a setembro de 2012, exerceu funções no
Departamento de Gestão Financeira, como Chefe de Equipa de Pagamentos e Gestão de Tesouraria, tendo como atribuições e competências
a realização de pagamentos e recebimentos, pedidos de abastecimento,
previsão e controlo de tesouraria em articulação com o IGFSS, I. P., efetuar os reenvios de prestações sociais, pensões, respostas a reclamações,
analisar e deferir planos prestacionais de dívidas de prestações sociais. De
dezembro de 2007 a junho de 2010, exerceu funções no Departamento
de Gestão Financeira dos Serviços Centrais do ISS, I. P., no âmbito do
Planeamento de Tesouraria e de Gestão de Abastecimentos Financeiros.
De 16 de maio de 2005 a novembro de 2007, exerceu funções na Unidade Financeira do Centro Distrital de Lisboa. De fevereiro de 2002 a
maio de 2005, desempenhou funções Administrativas e de Tesouraria
na Escola de Dança do Conservatório Nacional.
207687147
Deliberação (extrato) n.º 732/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 267/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,
Jacqueline Barreto, no cargo de Chefe do Setor da Rede Social, da
Unidade de Intervenção Social, do Departamento de Desenvolvimento
Social e Programas, 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
Jacqueline Barreto, Mestre em Políticas de Desenvolvimento dos
Recursos Humanos, pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho
e da Empresa, é técnica superior, do Quadro de Pessoal do Instituto da
Segurança Social, I.P. (ISS, IP).
Ingressou no Instituto para o Desenvolvimento Social (IDS) em março
de 2001, tendo desempenhado funções de apoio técnico à atividade da
Comissão Nacional e das Comissões Locais de Acompanhamento do
Rendimento Mínimo Garantido, a nível nacional.
Em fevereiro de 2003, transitou para os quadros do ISS, I.P., passando
a exercer funções no âmbito do Programa Rede Social a nível nacional,
tendo assumido a gestão da área e a coordenação técnica da equipa em
janeiro de 2006.
Desde dezembro de 2007 é Chefe do Setor da Rede Social nos Serviços
Centrais, atual DDSP/Unidade de Intervenção Social.

Tem participado em vários congressos, seminários, encontros, colóquios e outros na qualidade de oradora, moderadora ou relatora, aos
níveis nacional/internacional, e frequentado formações no domínio da
atividade profissional.
Colabora ocasionalmente como docente em instituições do ensino
superior, foi investigadora, coordenadora e animadora sociocultural em
projetos na área da pobreza e exclusão social.
207687058
Deliberação (extrato) n.º 733/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 269/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,
Cláudia Sara Soares Pereira, no cargo de Chefe do Setor de Gestão
de Conta Corrente, do Núcleo de Prestações, da Unidade de Gestão
Financeira, do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro, 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
Cláudia Sara Soares Pereira, Licenciada em Contabilidade e Administração – Ramo Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto, técnica superior da carreira técnica superior,
do Instituto da Segurança Social, I.P. – Serviços Centrais.
Iniciou funções em 17 de abril de 2011 tendo sido colocada na Direção
de Serviços de Gestão Financeira – Setor de Contabilidade Auxiliar,
desempenhando funções técnicas; de janeiro/2002 a maio/2006 exerceu
funções na Unidade Financeira – Equipa de Orçamento e Controlo Orçamental – Administração e Estabelecimentos Integrados; de junho/2006
a dezembro/2007 passou a integrar a Unidade Financeira – Equipa de
Análise e Gestão Financeira; nos anos de 2008 e 2009 cumpriu funções
no Departamento de Gestão Financeira – Unidade de Prestações e IPSS
– Setor Financeiro, sendo designada responsável, a nível nacional, pelo
processamento centralizado das IPSS e, a nível distrital, estando afeta a
funções de caráter financeiro; a partir de janeiro/2010 e na continuidade
do exercício de idênticas funções integra o Núcleo de Prestações do
Departamento de Gestão Financeira – Unidade de Prestações e IPSS.
207687236
Deliberação (extrato) n.º 734/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 264/12, 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 Maria Vitorino Pinheiro Antunes, no cargo de Chefe da Equipa de
Processamento de Prestações de Sobrevivência 6, do Núcleo de Processamento de Prestações de Sobrevivência 2, da Unidade de Processamento
de Prestações de Sobrevivência, do Centro Nacional de Pensões, 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 Maria Vitorino Pinheiro Antunes, com o Curso Geral do Comércio tendo sido concedida equivalência ao Curso Complementar de
Contabilidade e Administração (11.º ano), para fins profissionais, com
fundamento na alínea a) do n.º 1 do Despacho Normativo 70/97, de 22
de novembro de 1997, e Secção Preparatória aos Institutos Comerciais,
é Coordenadora Técnica do Quadro do Pessoal do ISS, I. P. — CNP.
De 1973/04 a 1976/09 exerceu funções de organizadora de processos
para atribuição de Casas de Renda Económica, na Divisão do Património.
De 1976/09 a 1990/08 exerceu funções de organizadora de processos
para concessão de Prestações por Morte.
Designada conferente em 1990/08 tendo exercido funções até 1999/09.
Promovida em 1999/10/14 a Chefe de Secção por Concurso, tendo
sido colocada na área de Prestações por Morte, onde se mantém, atualmente como Coordenadora Técnica, na EPM 6, assegurando a aplicação
da legislação específica da Segurança Social, tendo em vista a correta
aplicação das prestações por morte, no âmbito das competências que
lhe foram delegadas.
207684482
Deliberação (extrato) n.º 735/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 266/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,

