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os

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n. 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, Paulo
Rui de Sousa Fernandes, assistente operacional do mapa de pessoal
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P..
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 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 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: Paulo Rui de Sousa Fernandes.
Data de nascimento: 16 de dezembro de 1966
Naturalidade: Lisboa.
2 — Habilitações académicas:
12.º Ano de Escolaridade.
3 — Percurso profissional:
Ingressou na Função Pública em 1986; Integra o mapa de pessoal do
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., onde exerceu funções nos serviços centrais e como motorista do Conselho Diretivo; Foi,
por diversas vezes destacado, a pedido dos Gabinetes Governamentais,
para assegurar o serviço a entidades estrangeiras em visitas oficiais;
Exerceu, durante cinco anos funções na Alta Autoridade para a Comunicação Social; Entre 2010 e 2011, no XVIII Governo Constitucional, foi
motorista do Gabinete da Ministra do Trabalho e da Segurança Social;
De fevereiro de 2014 a novembro de 2015, nos XIX e XX Governos
Constitucionais, foi motorista do Gabinete do Ministro da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social.
209242468

Socialista, na Assembleia da República apoiando os deputados, administradores na Fundação Res Publica; De 2003 a 2008, foi secretária
pessoal da Administração da Fundação José Fontana, responsável pelas
áreas administrativa e financeira; De 1997 a 2003, foi secretária pessoal
da Administração da Fundação Antero de Quental, responsável pelas
áreas administrativas e de formação; De 1995 a 1997 exerceu funções
de escriturária de 1.ª no serviço de contabilidade, na empresa de contabilidade Imposdata.
209243853

Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência
Despacho n.º 896/2016
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 do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal
no meu gabinete, Adélia Gonçalves Rebelo, técnica de informática
adjunta, do mapa de pessoal do Gabinete de Estratégia e Planeamento
do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
2 — Os encargos com a remuneração da designada serão assegurados
pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, e pelo orçamento do meu gabinete,
nos termos dos n.os 12 e 13, do artigo 13.º, do mesmo decreto-lei.
3 — 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 26 de novembro 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. — A Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais
Nome: Adélia Gonçalves Rebelo
Data de Nascimento: 2 de março de 1957
2 — Formação académica e formação específica:

Despacho n.º 895/2016

Ensino Secundário (12.º ano) — Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências; Curso Geral de Administração
e Comércio.

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, Sofia Maria Cardoso Moutoso do Nascimento.
2 — 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.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Ingressou na Administração Pública em 1981, no Serviço de Estatística
do Ministério do Trabalho; Desde 1986, que vem exercendo as funções
de secretária em várias direções de serviços do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social; De 2008, até à presente data, assumiu
funções de secretária da direção do Gabinete de Estratégia e Planeamento
do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
209241544

5 de janeiro de 2016. — A Secretária de Estado da Segurança Social,
Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.

Despacho n.º 897/2016

ANEXO
(Nota curricular)
1 — Dados Pessoais:
Nome: Sofia Maria Cardoso Moutoso do Nascimento.
Data de nascimento: 9 de julho de 1974.
Naturalidade: Lisboa.
2 — Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade, bem como várias formações no âmbito
das funções desempenhadas, entre as quais o Curso de Secretariado de
Direção (INEPI).
3 — Percurso profissional:
De julho de 2008 a novembro 2015 foi secretária pessoal da Administração da Fundação Res Publica; De outubro de 2005 a dezembro
2015, colaborou no Grupo Parlamentar do Partido

3 — Experiência profissional

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 técnico especialista do meu Gabinete, o licenciado
Rogério Manuel Borges Pires, técnico de informática do Instituto de
Informática, I. P., para exercer funções na área da sua especialidade.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo Instituto de Informática, I. P., na parte respeitante à remuneração
de base de origem, suportando pelo orçamento do meu gabinete o encargo correspondente ao valor do suplemento remuneratório previsto
para o cargo de adjunto, nos termos dos n.os 5, 12 e 13 do artigo 13.º do
referido decreto-lei.
3 — Em conformidade com o estabelecido 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.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
4 de janeiro de 2016. — A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes.

