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15 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para
eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2015/16
para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos
do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro.
16 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, o presente Aviso é publicitado, na página eletrónica deste Agrupamento de Escolas Vila D’Este (www.aeviladeste.com)
na 2.ª série do Diário da República, bem como na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), e num jornal de expansão nacional.
4 de janeiro de 2016. — A Diretora, Maria da Conceição Paiva da
Silva.
209237721

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 534/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 20 de
janeiro, designo para exercer as funções de Chefe do meu gabinete, o
licenciado João Pedro da Silva Correia.
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 26 de novembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
30 de dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: João Pedro da Silva Correia
Data de nascimento: 24 de junho de 1965
Naturalidade: Caldas da Rainha
2 — Formação académica e formação específica:
Licenciatura em Administração e Gestão Pública
ISCAD — Instituto Superior Ciências da Administração
3 — Experiência profissional
Iniciou a atividade no setor agroindustrial na área de marketing como
gestor de produto e marca; Assessor do Partido Socialista na área da organização; Deputado à Assembleia da República na VII e VII legislaturas;
Assessor do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social; Chefe de
Gabinete do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social; Chefe de
Gabinete do Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento;
Gestor de marketing e consultor.
209245805
Despacho n.º 535/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.º,
nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu
gabinete, Nelson Manuel da Silva Freira, assistente operacional do
Instituto da Segurança Social, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo
Instituto da Segurança Social, I. P., na parte respeitante à remuneração de base
de origem, e pelo orçamento do meu gabinete no que respeita ao remanescente até ao limite da remuneração prevista para as funções de apoio técnico-administrativo, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos desde 26 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
30 dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Nelson Manuel da Silva Freira
Data de Nascimento: 18 de agosto de 1948
Naturalidade:
2 — Formação académica e formação específica:
12.º ano do Curso Complementar; Curso de Condução Avançada de
Condução Defensiva, promovido pelo Corpo de Segurança Pessoal da
Polícia de Segurança Pública, em 2006
3 — Experiência profissional:
Foi nomeado em regime de destacamento, motorista do Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Segurança Social, da Família
e da Criança, de 2004 a 2005. Foi nomeado em regime de destacamento, motorista do Secretário de Estado da Segurança Social,
em 2005/2009. Foi nomeado em regime de cedência de interesse
público, motorista do Secretário de Estado da Segurança Social,
em 2009/2011. Exerceu ainda, em regime de cedência de interesse
público, as funções de motorista do Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social do XIX Governo Constitucional. É
assistente operacional, do quadro de pessoal do Instituto da Segurança
Social, I. P., desde 1998.
209245449
Despacho n.º 536/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.º,
nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu
gabinete, José dos Santos, assistente operacional da Secretaria-Geral
do Ministério da Economia.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia, na parte respeitante
à remuneração de base de origem, e pelo orçamento do meu gabinete
no que respeita ao remanescente até ao limite da remuneração prevista
para as funções de apoio técnico-administrativo, nos termos dos n.os 12
e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos desde 26 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
30 de dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: José dos Santos
Data de Nascimento: 18 de agosto de 1948
Naturalidade:
2 — Formação académica e formação específica:
4.º ano de escolaridade.
3 — Experiência profissional:
Exerce as funções de motorista de membros do governo desde 1999
até à presente data;
Motorista da carreira de assistente operacional da Secretaria-Geral
do Ministério da Economia;
Ingressou na função pública em 1976.
209245627
Despacho n.º 537/2016
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,
de 20 de janeiro, designo para exercer as as funções de secretária pessoal
do meu gabinete, Cláudia Tavares Martins da Silva, com efeitos a partir
de 2 de dezembro de 2015.
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2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do referido
decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o das secretárias
pessoais.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Administrativo; Entre 2007 e 2008: Universidade de Lisboa, Faculdade
de Direito — Pós-graduação em legística — Técnicas de legislação;
Entre 2000 e 2001: Universidade de Lisboa, Instituto de Direito do
Trabalho — Pós-graduação em Direito do Trabalho; 1991-1996: Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito — Licenciatura em Direito;

30 de dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Entre fevereiro e novembro de 2015 exerceu funções de Chefe de
Equipa de Projeto de Apoio Jurídico e Contencioso no IEFP, I. P.; Entre
dezembro de 2013 e dezembro de 2014, exerceu mandato como membro
no Conselho de Direção da Rede Europeia de Mecanismos de Igualdade
EQUINET; Entre março de 2013 e dezembro de 2014, desempenhou
funções como coordenadora do grupo de trabalho específico sobre assuntos de igualdade de género no âmbito da Rede Europeia de Mecanismos
de Igualdade (EQUINET); Entre março de 2010 e dezembro de 2014,
desempenhou funções como Presidente, na Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego (CITE); Entre 2009 e 2010 — Foi adjunta
da Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, do XVIII Governo
Constitucional, para os assuntos laborais e concertação social; Entre
2005 e 2009 — Foi adjunta do Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, do XVII Governo Constitucional, para os assuntos laborais e
concertação social; Desde abril de 2002 — Técnica Superior Assessora
afeta aos quadros do Instituto do Emprego e da Formação Profissional
(IEFP); Entre 2001 e 2002 — Foi Assessora do Secretário de Estado do
Emprego e da Formação Profissional, do XIV Governo Constitucional,
para os assuntos laborais e emprego; Entre 1996 e 2001 — Exercício de
Advocacia na área do Direito do Trabalho, na Sociedade de Advogados
Lopes, Dias, Costa Bastos e Associados, como associada;
209245895

ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Cláudia Tavares Martins da Silva.
Data de nascimento: 03 de maio de 1974.
Naturalidade: Seia
2 — Formação académica e formação específica:
1996/05 — Finalista do 4.º ano da licenciatura em Ciências da Comunicação, especialização em Jornalismo, da Universidade Autónoma
de Lisboa; 1994/95 — Frequência do 1.º ano da licenciatura em Direito
da Universidade Lusíada; 1990/93 — Curso Técnico de Comunicação — Marketing, Relações Públicas e Publicidade (equivalência ao
12.º ano); Realização de estágio na Protocolo, Empresa de Prestação
de Serviços L.da (Viseu).
3 — Experiência profissional
Assistente do Secretário Nacional do PS para a área da Comunicação;
Assistente do Gabinete do Secretário-Geral do PS; Assistente do Secretário Nacional do PS para a área da Saúde. Colaboração, organização
e acompanhamento das iniciativas e eventos da área da saúde, LIPP
Saúde, nas edições da Universidade de Verão e Convenção Novo Rumo;
Exerceu funções de secretariado à Presidente do Departamento Nacional
das Mulheres Socialistas; Secretária pessoal do Gabinete da Secretária
de Estado Adjunta e da Reabilitação; 1998 — Integra o Gabinete de
Relações Públicas do PS no desempenho de tarefas ligadas à organização
e execução de atividades de relações públicas.
209246145
Despacho n.º 538/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunta do meu
gabinete, a licenciada Sandra Isabel Faria Ribeiro, quadro do Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I. P.), detentora da categoria
profissional de técnica superior assessora, com efeitos a partir de 30 de
novembro de 2015.
2 — A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo IEFP, I. P., na parte respeitante à remuneração de base de origem,
e pelo orçamento do meu gabinete no que respeita ao remanescente até
ao limite da remuneração prevista para adjunta, nos termos dos n.os 12
e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
30 de dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Sandra Isabel Faria Ribeiro
Data de nascimento: 22 de junho de 1973
Naturalidade:
2 — Formação académica e formação específica:
Em 2011: Instituto Nacional da Administração (INA) — Curso Avançado em Gestão Pública (CAGEP); Entre 2008 e 2009: Instituto Nacional da Administração (INA) — Curso de Especialização em Direito

3 — Experiência profissional

Despacho n.º 539/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como técnica especialista do meu Gabinete
a mestre Mariana Lima de Faria Trigo Pereira, para exercer as funções
de Economista-Chefe, no âmbito das respetivas habilitações e qualificações profissionais.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
30 de dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Mariana Lima de Faria Trigo Pereira
Data de nascimento: 28 de setembro 1984
Naturalidade: Lisboa
2 — Formação académica e formação específica:
Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade de Lisboa; Mestre em Análise de Politica Social
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.
3 — Percurso profissional:
Consultora Sénior na Deloitte Consultores, S. A., entre 2008-2009
e 2011-2013; Adjunta do Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento entre 2009-2011; Gestora Financeira da empresa de biotecnologia
Technophage, S. A., entre 2013-2015.
4 — Publicações:
Silva, Pedro Adão, Mariana Trigo Pereira (2015), Cuidar do Futuro,
Os Mitos do Estado Social Português. Edição Clube do Autor; Silva,
Pedro Adão, Joaquim, Cláudia, Mariana Trigo Pereira (2015), “O Programa de Assistência Económica e Financeira e as Pensões” (2015).
In Maria de Lurdes Rodrigues, Pedro Adão e Silva (org.), Governar
com a Troika, Políticas Públicas em Tempos de Austeridade, Edições
Almedina; Silva, Pedro Adão, Sousa, Sílvia e Mariana Trigo Pereira
(2014), “Maturação e convergência: a evolução da proteção social em

