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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.

interface SICC-SIF e GT-SIF e da conferência da prestação de contas
do ISS, I. P.
De outubro de 2000 a fevereiro de 2003 esteve a exercer funções
no Departamento Financeiro do Instituto para o Desenvolvimento Social, no controlo bancário, planos tesouraria e prestação de contas.
207687325

Nota Curricular
Deliberação (extrato) n.º 750/2014

Margarida Valério José Gonçalves Vinagre, com o 12.º ano de escolaridade, é assistente técnica da carreira de assistente técnica do mapa
de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Serviços Centrais.
Admitida em 01 de junho de 1989 na ex-Caixa Sindical de Previdência dos Profissionais dos Seguros. Exerce funções na área funcional de
Recursos Humanos desde 1 de maio de 1993.
No impedimento, por motivo de aposentação, desde 01.01.2012, do
chefe da equipa de administração de pessoal, exerceu as funções de
coordenação em sua substituição.
207687106

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,
Rute Beatriz Santos Correia Torres, no cargo de chefe do Setor de
Contabilização, 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.

Deliberação (extrato) n.º 748/2014

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 nomeado, em regime de substituição, José
Manuel Nunes Milho, no cargo de Chefe da Equipa de Processamento
de Prestações de Invalidez e Velhice 8, 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.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
José Manuel Nunes Milho, tendo como Habilitações Literárias o Curso
Geral do Comércio, é técnico da carreira administrativa, do Quadro de
Pessoal do Centro Nacional de Pensões.
Desde 2006 que exerce funções de Chefe de Equipa na Unidade de
Prestações de Invalidez e Velhice I.
Em 1997 foi nomeado conferente.
De 1972 a 1997 exerceu funções de organizador de processos na
Unidade de Prestações de Invalidez e velhice II e I.
Em 1972 foi admitido na então Caixa Nacional de Pensões.
207683867
Deliberação (extrato) n.º 749/2014
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,
Alexandra Isabel Lima Pinto, no cargo de chefe do Setor de Recebimentos, 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
Alexandra Isabel Lima Pinto, licenciada em Economia, pela Universidade Lusíada, é técnica superior na carreira de técnico superior, do
quadro de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Desde maio de 2008 exerceu funções como chefe de equipa do
Controlo Bancário e Gestão de Tesouraria. Desde junho de 2010 exerce
funções de chefe de setor no atual Setor de Recebimentos do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro. Fez parte dos grupos de trabalho dos projetos de desenvolvimento e implementação da Tesouraria
Única de Recebimentos, em novembro de 2007, e da Tesouraria Única
de Pagamentos no âmbito das IPSS, em março de 2008. De março de
2003 a maio de 2008 esteve a exercer funções de apoio técnico, no
Departamento Financeiro dos Serviços Centrais do ISS, I. P., prestando apoio contabilístico aos centros distritais e CNP, no âmbito dos

Nota curricular
Rute Beatriz Santos Correia Torres, bacharel em Contabilidade e
Administração, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, técnica superior da carreira técnica superior, do quadro
de pessoal do ISS, I. P.
Iniciou funções em 17 de abril de 2001, tendo sido colocada na Direção de Serviços de Gestão Financeira, Setor de Contabilidade Auxiliar.
De 2002 até final de 2007 exerceu funções na Unidade Financeira — Equipa de Orçamentos e Controlo Orçamental — Administração
e Estabelecimentos Integrados.
A partir de janeiro de 2008, passa a fazer parte dos Serviços Centrais,
exercendo funções nos serviços deslocalizados no Porto — Equipa de
Contabilidade das Prestações, sendo designada responsável pelo grupo
de contabilização das prestações de Desemprego, Rendimento Social
de Inserção, Promoção e Proteção a Crianças e Jovens, Rendas de Casa
e do Complemento Solidário de Idosos.
Em janeiro de 2010, foi nomeada chefe de equipa de Contabilização
de Prestações, função desempenhada até novembro de 2012.
207687188
Deliberação (extrato) n.º 751/2014
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,
Cristina Maria Teixeira Colaço, no cargo de chefe do Setor de Emergência 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
Cristina Maria Teixeira Colaço, licenciada em Psicologia (1996) pela
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Lisboa. É pós-graduada em “Proteção de Menores” (2004), pelo
Centro Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra.
Desempenhou funções de técnica superior na Linha Nacional de
Emergência Social, Setor de Emergência Social, Unidade de Intervenção Social, Departamento de Desenvolvimento Social e Programas, do
Instituto de Segurança Social, I. P., de novembro de 2005 até outubro
de 2012.
Exerceu funções de técnica superior na Unidade de Proteção Social
de Cidadania, do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social
de Castelo Branco, de janeiro de 2001 até outubro de 2005.
Desempenhou funções equiparadas a técnica superior no Gabinete
da Alta Comissária para a Igualdade e a Família, na dependência da
Presidência do Conselho de Ministros, de março de 1997 a outubro
de 1999.
207687066

