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Frequentou ações de formação no âmbito das suas funções nomeadamente Cursos de Função do Secretariado, Office-Power e utilização
de Smartdocs.
Nota curricular de Ana Paula Canelas Ferreira Santos
Naturalidade: Alhos Vedros — Moita
Data de nascimento: 4 de novembro de 1962
Habilitações académicas: 12.º ano de escolaridade
Experiência Profissional:
Desde abril de 2014: funções de apoio técnico administrativo no
gabinete do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
Fevereiro de 2010 a abril de 2014: Assistente técnica na Secção de
Expediente da Direção de Serviços de Gestão de Recursos Internos,
salientando:
Registo e gestão da aplicação documental “Smartdocs”;
Pesquisa e seleção da informação, entrada ou saída, sempre que
solicitado;
Tratamento e divulgação na Secretaria-Geral e organismos do Ministérios de toda a informação relevante;
Gestão das permissões de acesso ao “Smartdocs”.
Setembro de 2004 a fevereiro de 2010: Ingressou na Secretaria-Geral
do Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança, mediante
concurso, como Auxiliar Administrativa tendo desempenhado as tarefas
inerentes ao posto de trabalho, designadamente entrega de documentos
aos destinatários do Ministério por protocolo, em mão, caso dos gabinetes
e serviços instalados no edifício e nos CTT. Janeiro de 1991 a setembro
de 2004: Auxiliar der Ação Educativa na Escola Secundária António
Gedeão do Ministério da Educação.
De 1989 a 1991: Empregada de balcão/Escriturária na empresa Macorelli.
De janeiro a dezembro de 1988: Funcionária de balcão na empresa
Socigest.
Em 1987, Ação Educativa na Escola Secundária da Cova da Piedade.
Em 1980 até 1987: Diversas atividades de emprego precário em
diversas empresas, nomeadamente na indústria têxtil.
Formação profissional: Diversos cursos relacionados com o exercício
das funções.
Nota curricular de Jorge Alberto da Cunha Lopes
Data de nascimento: 13 de agosto de 1963
Natural da freguesia de Lavre, Concelho de Montemor-o-Novo
Habilitações académicas: 11.º Ano dos Liceus
Experiência Profissional
Entrada em 06.10.1986 na Função Pública, ingressando no quadro de
pessoal do ex-Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa.
Deste 1986 até 2010 exerce funções administrativas nos sucessivos
Gabinetes dos Secretários de Estado e Ministros.
Em junho de 2011 é nomeado para prestar serviço de apoio administrativo no Gabinete do Ministro da Solidariedade e da Segurança Social.
Em agosto de 2013 é designado para exercer as funções de apoio
técnico-administrativo no Gabinete do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
Nota curricular de Guilherme Lopes dos Santos
Data de nascimento: 20 de setembro de 1959
Natural da freguesia do Socorro, concelho de Lisboa.
Habilitações académicas: 6.º Ano de Escolaridade
Experiência Profissional
Ingresso na Função Pública em 1973, com a categoria de paquete do
quadro de pessoal do Centro Nacional de Pensões.
Desde 1996 até à presente data tem exercido funções de apoio auxiliar
nos sucessivos Gabinetes dos membros do Governo, tendo exercido por
último no Gabinete do Ministro da Solidariedade Emprego e Segurança
Social.
Nota curricular de Maria Manuela Nogueira Valente Pinto
Data de nascimento 22 de abril de 1959
Natural da freguesia e concelho do Porto
Habilitações académicas: 4.ª classe
Experiência profissional
Ingresso na Função Pública em 1994, com a categoria de auxiliar de
alimentação do quadro de pessoal da Caixa de Espetáculos.
Em 2000 ingressou no quadro de pessoal do Centro Nacional de
Pensões com a categoria de auxiliar administrativa.
Desde 2002 tem exercido funções de apoio auxiliar nos sucessivos
Gabinetes dos membros do Governo, tendo exercido por último no
Gabinete do Ministro da Solidariedade Emprego e Segurança Social.

Nota curricular de Patrícia Marques Belchior Dias Lima
Naturalidade: Alvalade, Concelho de Lisboa, Distrito de Lisboa
Data de Nascimento: 30 de março de 1976
Habilitações Académicas: 12.º Ano de Escolaridade
Experiência profissional
Ingresso na Função Pública em 1999 no Instituto de Emprego e
Formação Profissional.
De 2001 a 2005, a exercer funções de Auxiliar Administrativa, no
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Em março de 2005, transitou para o Ministério do Trabalho e da
Segurança Social, a exercer funções de Auxiliar Administrativa.
Desde setembro de 2008 a exercer funções administrativas de apoio
na Secretaria de Apoio ao Gabinete dos Ministros do Trabalho e da
Segurança Social e da Solidariedade e da Segurança Social e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
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Despacho n.º 1773/2016
1 — Nos termos 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,
e no exercício das competências que me foram delegadas pelo Despacho
n.º 727/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 15 de
janeiro, designo, para exercer as funções a seguir indicadas nos serviços
de apoio técnico-administrativo e auxiliar ao Gabinete da Secretária de
Estado da Segurança Social, as seguintes trabalhadoras:
1.1 — Para coordenadora do apoio técnico-administrativo:
Fernanda de Oliveira Rodrigues Pena Marecos Domingos, chefe de
serviços de Administração Escolar, do Agrupamento de Escolas Eça
de Queirós.
1.2 — Para o apoio técnico-administrativo:
Ana Cristina Raposo Neves Malaquias, inspetora-adjunta especialista
principal, da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social;
Áurea Luísa Pereira de Almeida Pedreira Gomes, assistente técnica,
do Instituto da Segurança Social, I. P.;
Maria Carolina Marques dos Reis Santos, assistente técnica, da
Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social;
Rosalina Amélia Bairrada da Silva Franco, assistente técnica, do
Instituto da Segurança Social, I. P..
1.3 — Para o apoio auxiliar:
Maria Irene Rodrigues Batalha, assistente operacional da Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
2 — As trabalhadoras indicadas nos pontos 1.1 e 1.2 asseguram ainda
as mesmas funções para o Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência.
3 — Nos termos dos n.os 12, 13 e 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, as designadas oriundas de serviços ou
organismos integrados no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social são remuneradas pelos respetivos serviços de origem e
pelo orçamento do Gabinete.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei as notas curriculares das designadas são publicadas em anexo ao
presente despacho.
5 — As designações indicadas nos pontos 1.1 e 1.2 produzem efeitos
desde 26 de novembro de 2015 e a indicada no ponto 1.3 produz efeitos
a 7 de dezembro de 2015.
6 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
21 de janeiro de 2016. — A Secretária-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria João Paula Lourenço.
Nota curricular de Fernanda de Oliveira Rodrigues Pena
Marecos Domingos
12.º ano de escolaridade. É Chefe de Serviços de Administração
Escolar do quadro de vinculação distrital de Lisboa do Ministério da
Educação.
De 04.04.1975 a 30.01.1981 — 3.º oficial na Direção Escolar de
Santarém onde foi responsável pela verificação dos vencimentos dos
professores agregados do distrito. De 31.01.1981 a 31.08.1982 — Tesoureira na Escola Secundária n.º 2 de Vila Franca de Xira e de 03.06.1985
a 08.07.1987 responsável pelos processamentos de vencimentos. De
01.09.1982 a 02.06.1985 exerceu as funções de Chefe de Serviços
de Administração Escolar, em substituição, na Escola Secundária de
Azambuja. Início de funções no Gabinete do Senhor Secretário de
Estado da Segurança Social em 09.07.1987, substituindo a coordena-
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dora. Desde 01.10.1994, coordenadora da Secretaria de Apoio, tendo
dado apoio aos Gabinetes do Ministro da Solidariedade e Segurança
Social e Secretários de Estado da Segurança Social e Inserção Social
de 31.10.1995 a 30.11.1997 e de 14.03.2005 a 20.06.2011 aos Gabinetes dos Secretários de Estado da Segurança Social e Adjunta e da
Reabilitação e de 28.06.2011 a 25.11.2015 ao Gabinete do Secretário de
Estado da Solidariedade e da Segurança Social do XIX e XX Governos
Constitucionais.
Nota curricular de Ana Cristina Raposo Neves Malaquias

para prestar serviço de apoio administrativo ao Gabinete da Senhora
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação. A partir de 28/06/2011
designada para prestar apoio administrativo ao Gabinete do Senhor
Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social.
Nota curricular de Maria Irene Rodrigues Batalha
Data de nascimento: 3 de junho de 1953
Habilitações académicas: 12.º ano de escolaridade
Experiência profissional:

Diplomada com o Curso Superior de Secretariado do ISLA em 1976
e ainda o “First Certificate Grade C” pelo Instituto Britânico em Lisboa,
em 1975. É inspetora-adjunta especialista principal da carreira técnica
do Mapa de Pessoal da Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade
e da Segurança Social onde exerceu funções desde 1985. Foi nomeada
secretária pessoal do Ministro da Saúde entre 1993/1995. Foi nomeada
em regime de requisição para exercer funções de secretária pessoal nos
sucessivos gabinetes ministeriais entre 2001/2005. Foi nomeada em
regime de destacamento para apoio administrativo à Secretária de Estado
Adjunta e da Reabilitação de 2005/2011. De 26.06.2011 a 14.11.2012
exerceu funções de secretária pessoal em regime de cedência de interesse público no Gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade e
da Segurança Social. A partir de 15.11.2012 passou a exercer funções
de apoio técnico administrativo na secretaria de apoio ao Gabinete do
Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social.

Exercício de funções de assistente operacional na Secretaria-Geral
de 8 de janeiro de 2013 a 6 de dezembro de 2015;
Exerceu funções de auxiliar nos gabinetes dos XIX e XX Governos
Constitucionais de 15 de julho de 2009 a 1 de janeiro de 2012;
Exercício de funções de assistente operacional no Gabinete do Ministro do Trabalho e da Segurança Social de 15 de julho de 2009 a 30
de outubro de 2009;
Exercício de funções de auxiliar no gabinete da Ministra do Trabalho
e da Segurança Social de 26 de outubro de 2009 a 30 de outubro de
2009;
Exercício de funções de auxiliar no gabinete do Secretário de Estado
da Segurança Social de 31 de outubro de 2009 a 1 de janeiro de 2012;
É assistente operacional da SG desde 1 de agosto de 2006
209295661

Nota curricular de Áurea Luísa Pereira
de Almeida Pedreira Gomes

Autoridade para as Condições do Trabalho

12.º Ano de escolaridade, é assistente técnica do quadro de pessoal
do Instituto da Segurança Social, I. P..
De 01.10.93 a 31.08.94 exerceu funções na Escola Secundária de
Belém/Algés como Escriturária Datilógrafa, a prestar serviço nas áreas
de: Alunos, Pessoal e Expediente Geral. Em setembro de 1994 iniciou
funções como Auxiliar de Ação Educativa, no Quadro de Vinculação do
Distrito de Lisboa, do Ministério da Educação, na Escola Secundária de
Belém/Algés, prestando serviço na Secretaria e Biblioteca. Em 16.10.95,
iniciou funções de 3.ª Oficial na Inspeção-Geral da Segurança Social,
tendo sido colocada no NATP, onde desempenhou as tarefas que constam do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 271/92. Em 29.10.99 foi nomeada
Assistente Administrativa Principal. Em 13.11.2000, foi destacada para
prestar apoio administrativo no Gabinete do Senhor Secretário Estado
Adjunto do MTS. Em 10.03.2001 foi destacada para o Gabinete do
Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social até à presente
data. A 29.10.03 foi nomeada assistente administrativa especialista do
Quadro de Pessoal do CNPCRP.

Aviso n.º 1317/2016

Nota curricular de Maria Carolina
Marques dos Reis Santos
9.º ano de escolaridade, é assistente técnica do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade e da Segurança
Social. Ingressou na Função Pública em 02/05/1974, como escriturário
datilógrafo no quadro do extinto Instituto dos Produtos Florestais onde
desempenhou funções na Secretaria-Geral e Serviço Financeiro até dezembro de 1988. Em 07/12/1988 ingressou em regime de destacamento
na Secretaria-Geral do Ministério do Emprego e da Segurança Social,
como 2.º oficial ficando colocada na Repartição de Administração Financeira, tendo transitado para o quadro em 28/07/1989, onde desempenhou
funções até fevereiro de 1998. Em 02/02/1998 e até 2001 foi destacada
para prestar apoio administrativo aos Gabinetes dos Senhores Secretários
de Estado da Inserção Social e Adjunto do Ministro do Trabalho e da
Solidariedade, como 1.º oficial, em 2000 foi nomeada Assistente Administrativa Especialista e de 10/03/2001 até à presente data foi destacada
para prestar apoio administrativo ao Gabinete do Senhor Secretário de
Estado da Solidariedade e da Segurança Social.
Nota curricular de Rosalina Amélia Bairrada
da Silva Franco
6.º Ano Liceal, assistente técnica do quadro pessoal do Instituto da
Segurança Social, IP.
Ingressou na Função Pública em julho 1974, com categoria de Aspirante, no quadro da extinta Caixa Previdência e Abono Família da
Marinha Mercante, onde desempenhou funções até 1988, ano da sua
integração no ex-Centro Regional Segurança Social de Lisboa. Em 1988
ingressou na Caixa Previdência dos Ferroviários onde desempenhou funções até à sua integração no ex-Centro Regional de Segurança Social em
1993. De 1993 a 1996 em regime de destacamento desempenhou funções
administrativas no Gabinete do ex-Secretário de Estado da Segurança
Social deste Ministério. De 1996 até abril 2005 desempenhou funções no
secretariado da Presidente do Conselho Diretivo do ex-Centro Regional
da Segurança Social de Lisboa de 11/04/2005 a 20/06/2011 destacada

Concurso interno para o preenchimento de 1 posto de trabalho da
categoria de especialista de informática, grau 1, da carreira (não
revista) de especialista de informática, do mapa de pessoal da
Autoridade para as Condições do Trabalho.
1 — Nos termos do disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado
com o disposto na Lei do Orçamento de Estado para 2015 (LOE 2015),
aprovada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e do disposto
no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, torna-se público que por
meu despacho de 28 de dezembro de 2015, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso, concurso interno de ingresso, destinado ao recrutamento de um
estagiário para a carreira (não revista) de especialista de informática,
tendo em vista o preenchimento do correspondente posto de trabalho na
categoria de especialista de informática, do grau 1, nível 2, da carreira
de especialista de informática, do mapa de pessoal da Autoridade para
as Condições do Trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Legislação aplicável: o presente concurso rege-se pelos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, Decreto-Lei
n.º 97/2001, de 26 de março, Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na redação da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 80/2013,
de 28 de novembro, regulamentada pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de
fevereiro, Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro) e Constituição da República Portuguesa.
3 — Nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, regulamentada pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro foi
executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em
situação de requalificação para o posto de trabalho em causa, junto do
INA (Pedido n.º 510), que informou não existirem trabalhadores em
situação de requalificação com o perfil pretendido.
4 — Prazo de validade: o concurso é válido para o preenchimento do
posto de trabalho referido, e caduca com o seu preenchimento.
5 — Local de trabalho: Rossio da Sé, 4704-506 Braga.
6 — Caracterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho corresponde o exercício das funções da carreira de especialista de informática,
constantes do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril.
7 — Remuneração e regalias sociais: o posicionamento remuneratório é determinado nos termos do disposto no Anexo I ao Decreto-Lei
n.º 97/2001, de 26 de março, bem como da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, no artigo 38.º da LOE 2015. As regalias sociais são as genericamente vigentes para os trabalhadores da Administração Pública.
8 — Os candidatos colocados em requalificação têm prioridade no
preenchimento dos postos de trabalho, por força do disposto na alínea d),
do n.º 1, do artigo 37.º da LTFP.
9 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
9.1 — Requisitos gerais:
Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos que possuam
uma relação jurídica de emprego público previamente constituída.

