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de 20 de janeiro, designo como técnica especialista a licenciada Ana
Catarina Ciriaco da Silva Fontes para exercer funções da área da sua
especialização no meu Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do mesmo diploma, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
3 — Em conformidade com o estabelecido no artigo 12.º do referido
decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao
presente despacho, que produz efeitos desde 1 de dezembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.

de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal
no meu Gabinete Maria Luísa da Costa Pereira, assistente técnica do
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Almada.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 14 de dezembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes.
ANEXO

ANEXO
Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Ana Catarina Ciriaco da Silva Fontes.
Data de nascimento: 7 de março de 1988.
Naturalidade: Amadora.
2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Sociologia pelo ISCTE — Instituto Universitário
de Lisboa; 2008/2011.
3 — Experiencia profissional:
Assistente técnico-administrativa no iLIDH — Instituto Luso-Ilírio
para o Desenvolvimento Humano; 2015; assistente de investigação no
ICS — Universidade de Lisboa; 2014; assistente de investigação na
Nova SBE; 2012/2013; assistente de investigação no CIES — Instituto
Universitário de Lisboa, 2011/2012.
209237195

Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Maria Luísa da Costa Pereira.
Data de nascimento: 30 de junho de 1968.
2 — Formação académica e formação específica:
12.º ano de escolaridade.
3 — Experiência profissional:
1989 — Ingresso na Câmara Municipal de Almada como oficial
administrativa; 1992 — secretária da chefe da Divisão de Pessoal;
1996 — secretária do diretor do Departamento de Planeamento Urbanístico; 2007 — secretária do diretor do Projeto de Revisão do Plano Diretor
Municipal; 2008 — secretária do diretor municipal do Planeamento e
Administração do Território; 2010 — secretária pessoal do vereador da
Mobilidade e Infraestruturas Viárias da Câmara Municipal de Lisboa;
2013 — secretária pessoal da vereadora da Habitação e Desenvolvimento
Local da Câmara Municipal de Lisboa.
209236628

Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Despacho n.º 332/2016

Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da deliberação do
Conselho Diretivo, de 18 de maio de 2015, e do Despacho de 4 de
setembro de 2015, de S. Ex.ª o Ministro da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, na carreira de técnico superior, de Luís Filipe Monjinho Candeias,
do mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.,
no IEFP, I. P., nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, ficando o trabalhador posicionado
na 2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da tabela
remuneratória única, com efeitos a 4 de setembro de 2015.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
é designado para exercer as funções de motorista no meu Gabinete
António dos Santos Nunes Ferreira, assistente operacional do mapa de
pessoal da Câmara Municipal de Lisboa.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 4 de dezembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes.
ANEXO
1 — Dados pessoais:

Nota curricular

Nome: António dos Santos Nunes Ferreira.
Data de nascimento: 4 de fevereiro de 1957.
2 — Formação académica e formação específica:
1.º ciclo do ensino básico.
3 — Experiência profissional:
Trabalhador na empresa de transformação de carnes Aveirense, L.da
(1974 a 1989); ingressou como assistente operacional no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa em 1989, e desde 1991 tem vindo
a desempenhar funções de motorista nos gabinetes de diversos eleitos
locais (desde 2013 até à presente data, Gabinete do vice-presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Duarte Cordeiro).
209236077

Aviso (extrato) n.º 179/2016

2015-12-02. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209171933
Aviso (extrato) n.º 180/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por deliberação do Conselho
Diretivo, de 05 de novembro de 2015, e na sequência da publicação do
Despacho n.º 7345/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 128, de 3 de julho de 2015, que procedeu à conclusão do processo
de extinção por fusão, das Direções Regionais de Economia, procede-se à integração no mapa de pessoal do IEFP, I. P., da assistente técnica
Rosa Correia Lima de Magalhães, nos termos da alínea a) do n.º 3 do
artigo 248.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ficando
a trabalhadora posicionada entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória e
nível remuneratório 5 e 7 da tabela remuneratória única, com efeitos a
26 de junho de 2015.
2-12-2015. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos
Gomes Henriques.
209171747

Despacho n.º 333/2016

Aviso (extrato) n.º 181/2016

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,

Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,

