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Serviços, em regime de substituição, no Centro de Emprego de Aveiro;
de agosto de 2008 até à atualidade, Vice-presidente da direção da ONG
Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro (AMIRIA); de
novembro de 2007 a novembro de 2010 Chefe de Serviços, responsável
pela Unidade de Desenvolvimento do Emprego do Centro de Emprego de
Aveiro; de novembro de 1997 a outubro de 2007 Conselheira de Orientação Profissional no Centro de Emprego de Aveiro; de janeiro de 1997
a outubro de 1997 psicóloga estagiária no Centro de Emprego de Aveiro;
de dezembro de 1996 a dezembro de 1997 Psicóloga no projeto Continuar
Santiago…Griné, promovido pela Câmara Municipal de Aveiro e pela
IPSS Florinhas do Vouga; de janeiro a setembro de 1990, Coordenadora
Concelhia da Componente 6 do PIPSE (Programa Interministerial de
Promoção ao Sucesso Educativo), no concelho da Lousã.
209266639
Despacho n.º 889/2016
Considerando que o n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que aprova a orgânica do Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, I. P., determina que à designação dos delegados
regionais e subdelegados regionais se aplique o procedimento concursal
previsto para os cargos de direção superior, nos termos do disposto
nos artigos 18.º e 19.º da Lei n.º 2/2014, de 15 de janeiro, que aprova
o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, com todas as alterações
em vigor;
Considerando que pelo Despacho n.º 408/2016, de 31 de dezembro de 2015, publicado no Diário da República, na 2.ª série, n.º 6, de
11 de janeiro, foi determinada a cessação da comissão de serviço do
Delegado Regional do Algarve do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P., nos termos do disposto no ponto iv) da alínea e) do
n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e
Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado,
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com todas as alterações
em vigor;
Considerando que a vacatura do cargo torna necessário e urgente
proceder à designação de novos titulares de forma a assegurar o normal
funcionamento do serviço até à abertura de procedimento concursal;
E, considerando que o regime de designação mais adequado às circunstâncias referidas é o da designação em substituição, ao abrigo do
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com todas as alterações em vigor.
1 — Designo, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com todas as alterações em vigor, em regime de substituição, a licenciada Maria Madalena Botelho Moniz Feu para exercer
o cargo de Delegada Regional do Algarve do Instituto do Emprego e
da Formação Profissional, I. P., a que se refere o n.º 1 do artigo 14.
º do Decreto-Lei n.º 143/2012, de 11 de julho, que aprova a orgânica
do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., e o n.º 1 do
artigo 5.º da Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, na sua atual redação,
que aprova os seus estatutos.
2 — A designada fica autorizada a optar pelo vencimento do lugar de
origem, nos termos e com os limites previstos no n.º 3 do artigo 31.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º da referida Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo à presente deliberação.
4 — O presente despacho produz efeitos a 12 de janeiro de 2016.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
12 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado do Emprego, Miguel
Filipe Pardal Cabrita.
ANEXO
1 — Dados Pessoais:
Nome: Maria Madalena Botelho Moniz Feu
Data de nascimento: 8 de agosto de 1960
2 — Habilitações académicas e específicas:
Licenciada em Psicologia (educacional) pelo Instituto Superior de
Psicologia Aplicada, no ano de 1985.
3 — Experiencia profissional:
Desde 1 de abril de 2015 desempenha funções como técnica superior
consultora no Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento; Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do
Barlavento, de novembro de 2012 até 30 de março de 2015; Diretora
do Centro de Emprego e Formação Profissional de Portimão, de junho

de 2009 até 28 de novembro de 2012; Diretora do Centro de Emprego
de Portimão, de junho de 2000 a junho de 2009; Chefe de Serviços da
Unidade de Desenvolvimento do Emprego, entre maio de 1997 e junho
de 2000; Em setembro de 1996 integra a equipa do Centro de Emprego
de Portimão; integra o Departamento de Gestão Integrada de Programas/Direção de Serviços de Avaliação e Acompanhamento de Programas
(IEFP), onde exerceu funções no domínio da gestão, acompanhamento e
avaliação das intervenções operacionais do QCA I e II e dos Programas
de Iniciativa Comunitária, de abril de 1993 a setembro de 1996, tendo
assumido em março de 95, o cargo de Coordenadora Global das Iniciativas Comunitárias «EMPREGO» e «ADAPT»; de setembro de 1991
e abril de 1993 exerceu funções na Direção de Serviços de Avaliação
e certificação como técnica superior; em outubro de 1987, ingressa na
categoria de técnica superior do Instituto do Emprego e da Formação
Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), para o Centro Nacional de Formação
de Formadores, onde exerceu funções até setembro de 1991; Colaborou na revisão da Classificação Nacional de Profissões, no âmbito do
IEFP/Divisão de Estudos Profissionais, entre março a outubro de 1987.
209266622

Gabinete da Secretária de Estado
da Segurança Social
Despacho n.º 890/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os1, 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 secretária pessoal
do meu gabinete, Maria João Santos Sousa Teixeira, assistente técnica
do mapa de pessoal 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
secretária pessoal, 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 à data de 26 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
28 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado da Segurança
Social, Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.
ANEXO
(Nota curricular)
1 — Dados Pessoais:
Nome: Maria João Santos Sousa Teixeira.
Data de nascimento: 12 de agosto de 1964.
Naturalidade: Vila Franca de Xira
2 — Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade.
3 — Percurso profissional:
De 2014 a 2015 exerceu funções de secretária pessoal do Ministro
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social; De 2012 a julho de
2014 exerceu funções de secretária do Conselho Diretivo do Instituto
Segurança Social, I. P.; De 2007 a 2012 exerceu funções de secretária do
Gabinete de Planeamento dos Serviços Centrais do Instituto Segurança
Social, I. P.; De 2006 a 2007 exerceu funções de secretariado no Gabinete
de Gestão do POAP; De 2002 a 2006 exerceu funções no Centro Distrital
de Lisboa do Instituto Segurança Social, I. P. — Serviço informativo de
Vila Franca de Xira; De 1998 a 2002 exerceu funções de secretária de
Administração na empresa Imporferma — Equipamentos Industriais,
L.da; De 1988 a 1998 exerceu funções de secretária da área comercial
na empresa Maremo, S. A.
209242784
Despacho n.º 891/2016
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 no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo a licenciada Teresa Paula Mota Raimundo,
técnica superior do mapa de pessoal do Instituto de Gestão Financeira

