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da Segurança Social, I. P., para exercer funções de técnico especialista
no meu gabinete, nas suas áreas de especialidade.
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 — Os encargos com a remuneração da designada serão assegurados
pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., e pelo
orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º
do mesmo decreto-lei.
4 — Em conformidade com o estabelecido 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 7 de dezembro de
2015.
5 — 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: Teresa Paula Mota Raimundo.
Data de nascimento: 11 de outubro de 1972.
Naturalidade: Lisboa.
2 — Formação académica e formação específica:
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa.
3 — Experiência profissional
Técnica superior do mapa de pessoal do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P. Realizou o estágio em advocacia, na Sociedade
de Advogados Pedroso de Lima e Associados, tendo obtido inscrição na
Ordem dos Advogados. Em 1998 frequentou o curso de formação profissional na área da segurança social, ministrado pelo PROFISSS, tendo
ingressado no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
(IGFSS) em 1999, no âmbito de um estágio profissional. No ano de
2000 integrou o mapa de pessoal do IGFSS, na carreira técnica superior, desempenhando funções de jurista no Departamento de Recursos
Humanos. No período compreendido entre abril de 2002 e maio de
2012 exerceu as funções de Coordenadora do Núcleo de Assessoria aos
Órgãos Estatutários do IGFSS, no âmbito do qual foi, nomeadamente,
responsável pela assessoria técnico-jurídica ao Conselho Diretivo do
Instituto. Paralelamente foi, até maio de 2012, Secretária do Conselho
de Gestão do Fundo de Garantia Salarial e, até 30 de outubro de 2014,
Secretária do Conselho Coordenador da Avaliação do IGFSS. No período
compreendido entre maio de 2012 e outubro de 2014 foi Diretora de
Recursos Humanos do Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, I. P. Entre novembro de 2014 e outubro de 2015 exerceu funções
de técnica superior no Departamento de Gestão da Dívida — Direção
de Revitalização Empresarial, do mesmo instituto. Entre novembro e
dezembro de 2015 exerceu, em regime de mobilidade interna, funções de
técnica superior no Departamento de Recursos Humanos do Instituto dos
Registos e do Notariado, I. P. Participou em diversos grupos de trabalho
e projetos do Instituto, de caráter transversal, conducentes à implementação do SIADAP no IGFSS (2004), à participação do IGFSS no Estudo
das Melhores Empresas para Trabalhar (2008 e 2009), dinamizado pelo
Great Place to Work Institute, à obtenção do reconhecimento Recognised
for Excellence (menção 5 estrelas) da European Foundation for Quality
Management (2009), e no âmbito do Comité de Responsabilidade Social
do IGFSS. No ano de 2009 concluiu com aproveitamento o Programa
de Formação em Gestão Pública (FORGEP), ministrado pelo, então,
Instituto Nacional de Administração, I. P.
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Despacho n.º 892/2016
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,
designo, para exercer as funções de motorista do meu gabinete, Paulo
Alexandre Serra Rebelo, assistente operacional do mapa de pessoal do
Instituto da Segurança Social, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração do designado 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 motorista, 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 à data de 2 de dezembro 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: Paulo Alexandre Serra Rebelo.
Data de nascimento: 01 de março de 1966.
Naturalidade: Lisboa.
2 — Habilitações académicas:
10.º Ano de Escolaridade.
3 — Percurso profissional:
Ingresso na função pública em julho de 1990, no quadro de pessoal
do Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, na
carreira de motorista de ligeiros; De julho a agosto de 1990 esteve ao
Serviço do Senhor Delegado dos Serviços da Segurança Social de Sintra;
De agosto de 1990 exerceu funções no Centro Regional de Segurança
Social de Lisboa e Vale do Tejo, nos Serviços Gerais; De 1991 a 1996
esteve ao serviço do Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e
Vale do Tejo; Entre 1996 e 1997 esteve ao serviço do Senhor Presidente
do I.N.A.; De março de 2000 a abril de 2002 esteve ao serviço do Gabinete do Senhor Ministro da Reforma do Estado e da Administração
Pública; De abril de 2002 a outubro de 2015, exerceu as funções de
motorista no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança
Social, passando pelas sucessivas legislaturas.
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Despacho n.º 893/2016
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 mestre Elsa Marlene da Costa Castro.
2 — 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 à data de 7 de dezembro de 2015.
3 — 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: Elsa Marlene da Costa Castro.
Data de nascimento: 12 de janeiro de 1985.
Naturalidade: Paranhos, Porto.
2 — Formação académica e formação específica:
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do
Porto (2008) e mestre em Administração Pública pelo ISCTE — IUL
(2013).
Tem formação complementar em Legística: preparação técnica e
redação de leis e regulamentos, pelo INA (2013).
3 — Experiência profissional:
Consultora Fiscal nas áreas de IRS e Segurança Social, na Deloitte
& Associados, SROC, S. A., de 2 de fevereiro a 4 de dezembro de 2015.
Técnica Superior na Unidade de Gestão de Contribuições, Departamento
de Prestações e Contribuições, do Instituto da Segurança Social, I. P., de
31 de dezembro de 2010 a 31 de janeiro de 2015. Advogada Estagiária
entre setembro de 2008 e dezembro de 2010, com inscrição suspensa
a seu pedido.
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