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Aurora Marina Paula Ferreira Teixeira, no cargo de Chefe do Setor de
Gestão Organizacional, do Departamento de Comunicação e Gestão do
Cliente, 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
Aurora Marina Paula Ferreira e Teixeira, licenciada em Ciências
Empresariais — especialização em Finanças Empresariais, correspondente à titularidade de Licenciatura em Gestão de Empresas pela Portaria
n.º 812/98, de 24 de setembro pelo Instituto Superior de Línguas e
Administração, Pós-Graduada em Estudos Económicos e Sociais pela
Universidade do Minho, é técnica superior da carreira técnica superior,
do ISS, I.P.
Experiência Profissional
De 17-02-2008 a 20-09-2012 ocupou o cargo de Diretora do Núcleo
de Organização, do Gabinete de Gestão de Informação do ISS, I.P.;
De 30/08/2007 a 16-02-2008 exerceu funções de Técnica Superior
no Núcleo de Organização do ISS, I.P.;
De 15-01-2001 até 29-08-2007 desempenhou funções de técnica
superior de 2.ª classe, na Unidade de Sistemas de Informação/Setor de
Organização do CDist do Porto;
De 01/01/2000 a 14/10/2001 exerceu funções de assessoria à Direção
do Departamento de Ambulatório do Hospital de S. João, EPE;
Coordenou equipas de trabalho e projetos de âmbito diverso e exerceu
funções de Formadora na área de Marketing;
Frequentou diversas ações de formações destacando-se a Gestão de
Projetos, a Especialização na CAF (CommonAssessment Framework)
e o FORGEP (Formação em Gestão Pública).
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provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição,
Rosária Maria Fernandes Bernardino, no cargo de Chefe da Equipa de
Processamento de Prestações com Acordos Internacionais — Restantes
Países 3, do Núcleo de Processamento de Prestações com Acordos
Internacionais — Restantes Países, da Unidade de Processamento de
Prestações com Acordos Internacionais, 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
Rosária Maria Fernandes Bernardino, com o 11.º Ano de Escolaridade,
é Assistente Técnico na Carreira de Assistente Técnico, do Quadro de
Pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro Nacional de
Pensões.
Nomeada, em 22 de outubro de 2010, em Comissão de Serviço,
para exercer funções de Chefe de Equipa de Prestações de Invalidez e
Velhice Internacional 11.
Em 01 de junho de 2010, após a aposentação da Chefe de Equipa, coordenou a equipa, nomeadamente na conferência de processos, resposta
a e-mails e cartas aos beneficiários, elaboração de estatísticas.
Em 03 de novembro de 2006, foi nomeada conferente na UPAII 3 —
Equipa 831.
Em 09 de junho de 1999, foi colocada na Unidade de Prestações com
Aplicação de Instrumentos Internacionais 3.
Em 15 de junho de 1998 foi admitida no Centro Nacional de Pensões,
tendo sido colocada a exercer funções de organizadora em Sobrevivência — Convenções Internacionais.
207683445

Deliberação (extrato) n.º 736/2014

Deliberação (extrato) n.º 738/2014

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 nomeado, em regime de substituição, Manuel Matias, no cargo de Chefe da Equipa de Processamento
de Prestações de Sobrevivência 5, 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.

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,
Alice Assunção Lameira Vaz, no cargo de Chefe da Equipa de Processamento de Prestações de Sobrevivência 2, do Núcleo de Processamento
de Prestações de Sobrevivência 1, 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.

26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular

Nota curricular

Manuel Matias, tendo como Habilitações Literárias o Curso Geral
dos Liceus (Antigo 5.º ano), com a categoria de Assistente Técnico da
Carreira de Assistente Técnico do Quadro de Pessoal do Instituto de
Segurança Social, I. P. — Centro Nacional de Pensões.
Experiência Profissional

Alice Assunção Lameira Vaz, tendo como Habilitações Literárias o
Curso Geral do Liceu (Antigo 5.º ano), com a categoria de Assistente
Técnico da Carreira de Assistente Técnico do Quadro de Pessoal do
Instituto de Segurança Social, I. P. — Centro Nacional de Pensões.
Experiência Profissional

Admissão na Caixa de Previdência e Abono de Família da Indústria
do Distrito de Lisboa, em 06 de fevereiro de 1974, na Contabilidade até
27 de novembro de 1986.
Na Direção Geral dos Recursos Naturais, desde 28 de novembro
de 1986 a 04 de maio de 1992, a desempenhar funções na Secção de
Pessoal.
Centro Nacional de Pensões desde 05 de maio de 1992, colocado na
Direção de Serviços de Prestações por Morte como organizador até 11
de outubro de 2000.
A partir de 12 de outubro de 2000, foi designado para exercer as
funções de Conferente.
Em 12 de março de 2008, foi nomeado para exercer as funções de
Chefe de Equipa, função que tem vindo a desempenhar na Unidade de
Prestações por Morte de Regime Geral.
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Deliberação (extrato) n.º 737/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 264/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e

Admissão na Caixa de Previdência e Abono de Família da Indústria do
Distrito de Lisboa, em 15 de janeiro de 1970, na secção de Doença. No
Centro Nacional de Pensões desde 01 de dezembro de 1973, colocada
na Direção de Serviços de Prestações por Morte como organizadora
até dezembro de 2003. A partir de janeiro de 2004, foi designada, por
Despacho Deliberativo do CD, para exercer as funções de Conferente.
Em 12 de março de 2008, foi nomeada para exercer as funções de
Chefe de Equipa, função que tem vindo a desempenhar na Unidade de
Prestações por Morte de Regime Geral.
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Deliberação (extrato) n.º 739/2014
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,
Maria de Jesus Domingos Fialho, no cargo de Chefe da Equipa de
Processamento de Prestações de Invalidez e Velhice 2, do Núcleo de
Processamento de Prestações de Invalidez e Velhice 1, da Unidade
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de Processamento de Prestações de Invalidez e Velhice 1, 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
Maria de Jesus Domingos Fialho, tendo como habilitações Literárias
o curso superior de Ação Social da Universidade Aberta (Bacharelato), média de 13, encontra-se atualmente a frequentar licenciatura
em Ciências Sociais, Assistente Técnica da Carreira Administrativa do
quadro de Pessoal do Centro Nacional de Pensões desde outubro/1999,
nomeada conferente em novembro/2006, na Unidade de Prestações de
Invalidez e Velhice.
Desempenhou as funções de organizadora de processos de invalidez
e velhice.
Desde agosto/2008, para além das funções de conferente, orientou e
geriu a secção desempenhando também funções inerentes ao cargo de
Chefe de Secção em regime de substituição.
Em abril/2010 foi nomeada chefe de equipa, cargo que exerce atualmente.
207683697
Deliberação (extrato) n.º 740/2014
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 nomeado, em regime de substituição,
José Augusto Carvalho Freire Oliveira, no cargo de Chefe da Equipa
de Processamento de Prestações de Invalidez e Velhice 6, do Núcleo
de Processamento de Prestações de Invalidez e Velhice 2, da Unidade
de Processamento de Prestações de Invalidez e Velhice 1, 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.

Internacionais — Restantes Países, da Unidade de Processamento de
Prestações com Acordos Internacionais, 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
Susana Maria Lopes Botelho Nunes Inácio, Licenciada em Línguas e
Literaturas Modernas, Variante Estudos Portugueses e Ingleses, pela Universidade Autónoma de Lisboa, técnica superior, do Quadro de Pessoal
do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro Nacional De Pensões.
Desde 01/12/2008 exerce funções de tradutora no Núcleo de Traduções (NT) do Centro Nacional de Pensões (CNP), executando nomeadamente traduções/retroversões de documentação decorrente da
aplicação dos instrumentos multilaterais sobre segurança social e de
relatórios, planos e apresentações de âmbito nacional e internacional,
em matéria de segurança social, para diversos serviços do ISS, I. P.
Desde junho de 2010 efetua o asseguramento de resposta à Direção do
CNP durante os períodos de férias ou impedimentos da Diretora do NT.
Ingressou no Centro Nacional de Pensões em 08/09/2006 e até
31/11/2008 desempenhou funções administrativas na organização de
processos de prestações diferidas invalidez/velhice, nas áreas nacional
e internacional.
207684522
Deliberação (extrato) n.º 742/2014

26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.

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 Cristina Vasques Rosa Pereira Rusga, no cargo de Chefe da
Equipa de Processamento de Prestações de Sobrevivência 4, 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.

Nota Curricular

26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.

José Augusto Carvalho Freire Oliveira, com o Curso de Formação
de Montador Eletricista e 2.º ano da Secção Preparatória aos Institutos
Industriais, a exercer as funções de Chefe de Equipa, com a categoria
de Assistente Técnico, carreira de Assistente Técnico, do Quadro de
Pessoal do Instituto de Segurança Social, I. P. — CNP.
Experiência profissional
Iniciou a sua atividade profissional nos Correios e Telecomunicações de Moçambique, como Operador de Radiocomunicações em
29/10/1973.
De 26/06/1977 a 11/11/1979 esteve integrado no Quadro Geral de
Adidos.
Em 12/11/1979 foi colocado na Escola Técnica do Dão/C+S de Canas
de Senhorim, com a categoria de Terceiro Oficial, tendo desempenhado
as funções respeitantes à Área de Pessoal, Área de Contabilidade, Tesoureiro.
Em 22/06/1992 foi colocado no Centro Nacional de Pensões, na categoria de Segundo Oficial, na Secção dos Não Identificados, transitando
posteriormente para organização de processos de Invalidez/Velhice do
Regime Geral.
Promovido, mediante concurso, à categoria de assistente administrativo especialista em 22/12/2000.
Em 22/04/1999 passou a exercer as funções de Conferente.
A partir de 07/08/2003 passou a exercer funções de Chefe de Equipa
no 3.º Núcleo, 2.º Equipa na UPIV 1.
207683826
Deliberação (extrato) n.º 741/2014
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,
Susana Maria Lopes Botelho Nunes Inácio, no cargo de Chefe do Setor
de Traduções, do Núcleo de Processamento de Prestações com Acordos

Nota Curricular
Ana Cristina Vasques Rosa Pereira Rusga, Licenciada em Sociologia,
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE),
é assistente técnica da carreira administrativa, do Quadro do Pessoal do
ISS, I. P. — CNP.
Em 1971-02-15, ingressa na Ex-Caixa Nacional de Pensões.
Experiência profissional na Área de Prestações por Morte:
De 1971 a 1977, desempenhou funções como organizadora de processos, nas Direções de Serviços de Benefícios Diferidos (Morte e
Sobrevivência do Regime Geral e Regimes Especiais).
De 1977 até 2003/10, passou a exercer funções de Conferente (Encarregada de Setor), conferindo a atribuição de subsídio por morte,
pensões de sobrevivência, reembolso de despesas de funeral e subsídio
por assistência de terceira pessoa, assim como a atribuição das prestações
vencidas e não pagas ao abrigo do Despacho do Secretário de Estado
da Segurança Social de 21/03/75.
Elabora propostas com vista ao reconhecimento do direito, nas situações que oferecem dúvidas, por falta de enquadramento na respetiva
legislação.
Substitui a Chefe de Equipa nas suas ausências.
Por deliberação n.º 191/2003 de 13/11, do Conselho Diretivo do ISSS,
foi nomeada Chefe de Equipa na Unidade de Prestações por Morte onde
se mantêm, avaliando, orientando e coordenando a equipa, assegurando
a aplicação da lei especifica da Segurança Social, decidindo sobre os
pedidos de prestações por morte, reembolso de despesas de funeral,
complementos de dependência, prestações devidas e não pagas, tendo
em vista a atribuição das respetivas prestações.
Estimula a iniciativa e a autonomia dos seus colaboradores,
envolvendo-os na definição dos objetivos individuais, considerando
as suas propostas.
Nomeações para diversos Grupos de Trabalho.
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