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da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com este Instituto.
Nome

Data de integração
no mapa
de postos de trabalho

Classificação

António Manuel Pereira Baltazar. . . .

07/11/2016

17 valores

da ÍTACA — Associação de Profissionais com Intervenção em Toxicodependências e Presidente da Direção da ÍTACA Portugal. É Presidente
da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Faz Clínica privada de
Terapia Familiar e de Casal.
310555412
Deliberação (extrato) n.º 590/2017

30 de maio de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
310549184
Aviso (extrato) n.º 7168/2017
Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º e no disposto no n.º 5
e no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho de 2014, que
aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, torna-se público
que, por meu despacho de 29 de maio de 2017, o trabalhador abaixo
mencionado concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira
e categoria de técnico superior, na sequência da celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com este
Instituto.
Nome

António Abel Nunes de Bessa . . . . . . .

Data de integração
no mapa de postos
de trabalho

Classificação

24/10/2016

18 valores

30 de maio de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
310549192

Instituto da Segurança Social, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 589/2017
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e
dos artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão
atual, nomear, em regime de substituição, a seguinte trabalhadora, que
detém a competência técnica e aptidão para o exercício das referidas
funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular anexa à presente
Deliberação:
Licenciada Ana Maria Pereira Gomes, técnica superior do mapa
de pessoal da ARS, de Lisboa e Vale do Tejo, no cargo de Diretora da
Unidade de Desenvolvimento Social e Programas, do Centro Distrital
de Lisboa.
A presente Deliberação produz efeitos a 10 de abril de 2017.

Por Deliberação de 7 de abril de 2017, e ao abrigo do disposto no
n.º 14 do artigo 1.º da Portaria n.º 135/2012, de 8 de maio, na sua versão
atual, o Conselho Diretivo do ISS, I. P. delibera:
1 — Criar, na dependência da Diretora do Centro Distrital de Lisboa, uma Equipa de Projeto para Definição e Aplicação de um Plano
de Intervenção que contempla as Equipas Multidisciplinares de Apoio
Técnico aos Tribunais (EMAT’s) de forma a proporcionar uma melhoria
de resultados em termos da capacidade de resposta e da eficiência técnica
no acompanhamento/tratamento dos processos, e as respostas sociais
CAT’s, LIJ’s e CAFAP’s de forma a potencializar e garantir a máxima
qualificação destas respostas no cumprimento do legalmente disposto
em matéria da sua intervenção junto das crianças, jovens e famílias
abrangidas, designada CRIE +.
2 — A Equipa de Projeto tem a duração de doze meses.
3 — Designar a licenciada Sónia Maria Cunha Ferreira Almeida,
técnica superior do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa
Norte, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das
referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular anexa
à presente Deliberação, como Coordenadora da Equipa de Projeto, que
auferirá pelo exercício destas funções, a remuneração equivalente a
Diretora de Núcleo.
A presente Deliberação produz efeitos a 10 de abril de 2017.
7 de abril de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
Nota Curricular
Sónia Maria Cunha Ferreira Almeida, licenciada em Serviço Social,
pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, é detentora da
categoria de técnico superior, da carreira técnica superior, do Quadro
de Pessoal do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
De maio de 2005 até ao presente exerceu funções de técnica superior de Serviço Social no Centro Hospitalar Lisboa Norte; desde 2011
integrada no Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria,
desenvolveu funções na área da infância e juventude, nomeadamente ao
nível da intervenção social nas áreas assistenciais de internamento, ambulatório, Hospitais de Dia, Urgência, Unidade de Cuidados Intensivos
e Unidade de Apoio Domiciliário; integra equipa multidisciplinar dos
Centros de Referência de Transplantação Renal, Doenças Metabólicas,
ECMO, Coagulopatias Congénitas; elemento da equipa do Serviço
de Urgência Central desde janeiro de 2016; de janeiro a dezembro de
2014 exerce funções de coordenação de equipa multidisciplinar na
ASBIHP no âmbito de Projeto de Apoio domiciliário e intervenção
social e comunitária.
Formadora no Instituto de Formação Avançada da Universidade de
Medicina de Lisboa; Formação Profissional variada na área da intervenção social na infância.
310554976

7 de abril de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
Nota Curricular
Ana Maria Pereira Gomes nasceu a 2 de junho de 1958, é licenciada
em Psicologia Clínica, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Lisboa (1981); Pós-Graduação em Toxicodependências.
Desde 1993 é Terapeuta Familiar, Formadora e Supervisora pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar; desde 2015 desempenha funções
de Adjunta da Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde
de Sintra, que integra 31 Unidades de Cuidados de Saúde Primários; de
2012 a 2015 foi Diretora Técnica da Associação Novo Futuro (IPSS) e
responsável pelo funcionamento de 8 Lares de Acolhimento Residenciais,
de crianças e jovens, privados de ambiente familiar estável; de 2006 a
2012, no âmbito do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, foi
Diretora de Serviço, responsável por definir e desenvolver políticas de
ação social, medidas de combate à pobreza e de promoção da inclusão
social, designadamente as dirigidas ao envelhecimento, dependência,
deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade e diretora de
Departamento, responsável por todas as Áreas de Ação Social; de 1982
a 2006 desenvolveu a sua atividade no Ministério da Saúde, na área da
toxicodependência, exercendo diferentes funções, desde a intervenção
clínica a cargos de Coordenação, Direção de Serviços e Direção de
Departamento; de 1995 a 2000 foi Membro da Junta Diretiva Europeia

Centro Distrital de Bragança
Despacho n.º 5652/2017
Subdelegação de competências da Diretora do Núcleo de Prestações, do Centro Distrital de Segurança Social de Bragança, do
Instituto da Segurança Social, I. P., Licenciada Maria Teresa
Dias Moreira.
Nos termos do disposto no artigo n.º 46.º e 47.º do Código de Procedimento Administrativo, e no uso dos poderes que me foram delegados
e subdelegados pelo Diretor de Unidade de Prestações e Contribuições
do Centro Distrital de Segurança Social de Bragança, do Instituto da
Segurança Social, I. P., através dos Despachos n.os 3692/2017, de 17 de
março e 4465/2017, de 02 de maio, publicados no Diário da República,
2.ª série, n.os 84 e 100, de 2 e 24 de maio de 2017, respetivamente,
subdelego, sem prejuízo dos poderes de avocação:
1 — Na Chefe de Equipa de Doença e Desemprego, do Centro Distrital de Bragança, Manuela Edite Canteiro Prada, a competência para
a prática dos seguintes atos:
1.1 — Competências especificas, desde que precedendo o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam observados os pressupostos,

