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anos, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015, através do Despacho
n.º 15768/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 252,
de 31 de dezembro de 2014;
5 — Para imprimir uma nova orientação à gestão dos serviços, imprescindível para a mudança pretendida, é também desejável que a definição
do perfil de competências dos cargos de direção possa ser feita de acordo
com o n.º 4 do artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
aprovada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro;
6 — De acordo com o 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, a
comissão de serviço dos titulares dos cargos dirigentes pode cessar por
despacho fundamentado que se funde na necessidade de imprimir nova
orientação à gestão dos serviços;
7 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com todas as alterações em vigor, a licenciada Isabel Maria de Araújo Flor Brites Lopes foi ouvida em sede de prévia
audição:
Pelo presente despacho se procede à cessação da comissão de serviço
da licenciada Isabel Maria de Araújo Flor Brites Lopes, do cargo de
Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Emprego e das Relações do
Trabalho, com efeitos a 31 de dezembro de 2015.
31 de dezembro de 2015. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
209239877

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Despacho n.º 800/2016
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 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,
Hugo Miguel Ribeiro Fernandes, assistente operacional da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
2 — 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 30 de novembro 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. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome — Hugo Miguel Ribeiro Fernandes
Data de nascimento — 18 de julho de 1977
Naturalidade — Lisboa
2 — Habilitações académicas:
12.º Ano de Escolaridade
3 — Percurso profissional:
Motorista do Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa; Motorista do Gabinete da Sr. Secretário de
Estado da Educação; Motorista de Passageiros na Vimeca Transportes;
Motorista de transportes especiais na LASO Transportes; Motorista no
Exército Português.
209237268
Despacho n.º 801/2016
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 Carla Maria Oliveira Ventura, técnica superior 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 adjunta, nos termos dos n.os 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 da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 30 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. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados pessoais
Nome: Carla Maria Oliveira Ventura.
Data de nascimento: 2 de setembro de 1973.
Naturalidade: Concelho de Castelo de Vide; Santa Maria da Devesa.
2 — Formação académica e formação específica:
Licenciada em Sociologia, Universidade da Beira Interior (1993/97);
frequência do mestrado em Políticas Públicas, ISCTE.
3 — Experiência profissional
Desde mar. 2014 — Apoio ao Conselho Diretivo da Casa Pia de
Lisboa, I. P.; Chefe do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação; Adjunta e Chefe de Gabinete em substituição da Secretária de
Estado Adjunta e da Reabilitação, Conselheira para a Igualdade Efetiva
do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social; Chefe de Divisão
do Gabinete de Formação e Documentação do Instituto Nacional para a
Reabilitação; Técnica Superior na equipa técnica da vogal do Conselho
Diretivo do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, I. P., responsável pelos pelouros de sistemas de informação e auditoria; Técnica
Superior no Gabinete de Apoio à Decisão dos Serviços Regionais de
Lisboa e Vale do Tejo do Instituto de Solidariedade e Segurança Social;
Técnica Superior no Centro Regional de Segurança Social do Alentejo,
onde exerceu funções técnicas e de assessoria ao Conselho Diretivo.
209237868
Despacho n.º 802/2016
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 Luzia Raquel Ferreira Pereira, técnica superior da Fundação
Inatel, com efeitos a partir de 7 de dezembro de 2015.
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.
3 — 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.
ANEXO
1 — Dados pessoais:
Nome — Luzia Raquel Ferreira Pereira
Data de nascimento — 17 de abril de 1973
2 — Formação Académica e formação específica:
Licenciatura em direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 1996.
3 — Experiência profissional:
Técnica superior da Fundação Inatel, desempenhando funções no Gabinete de auditoria e no Gabinete de Planeamento e Estratégia; Adjunta
no Gabinete da Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social do
XVIII Governo Constitucional; Assessora no Gabinete do Ministro do
Trabalho e da Solidariedade Social do XVII Governo Constitucional;
Coordenadora da área dos projetos internacionais na ONG Médicos do
Mundo; Colaboradora em regime de prestação de serviços no Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento, I. P. e na Companhia de Seguros Império.
209237438
Despacho n.º 803/2016
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,

