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IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado
(EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de
2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento
e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo
respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria
de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em
regime de substituição, Coordenadora do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional
do Porto, a licenciada Maria Carmen Ramos de Carvalho, que detém a
competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 11 de
dezembro de 2012.

de Emprego de Vila Nova de Gaia (1997/1999); Centro de Emprego
de Águeda (1999/2002); Centro de Formação Profissional de Águeda
(2002/2011).
Desde 2011 exerce funções de Técnico Superior no Centro de Formação Profissional de Coimbra.
Outras funções desempenhadas:
Formador interno no Sistema de Testes de Viena e SIGAE.
Membro de várias equipas de recrutamento em processos internos e
externos, locais e nacionais;
Orientador de estágios curriculares e profissionais.
206602678

14 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.

Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego
e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do
IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal
Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD),
por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de 2012, e até à
conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento
do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem,
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em regime de
substituição, Coordenadora do Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego do Centro de Emprego e Formação Profissional de Entre Douro
e Vouga, a licenciada Maria de Fátima Barbosa Tavares de Bastos, que
detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções,
conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos
a 11 de dezembro de 2012.

Nota curricular
Maria Carmen Ramos de Carvalho nasceu a 5 de novembro de 1965.
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto,
em 1989.
Ingresso no IEFP, I. P. em 22 de fevereiro de 1991 na carreira/categoria
de Técnica Superior.
Atualmente detém a categoria de técnica superior Consultora da
carreira de Técnico Superior.
De 2004.03.22 a 2007.05.31 foi Coordenadora do Núcleo de Serviços
de Gestão no IEFP, I. P. — Centro de Formação Profissional do Porto.
De 2001.03.22 a 2004.03.21 foi Coordenadora do Núcleo de Serviços
de Gestão no IEFP, I. P. — Centro de Formação Profissional do Porto.
De 1997.05.08 a 2001.03.21 foi Coordenadora do Núcleo de Serviços
de Gestão no IEFP, I. P. — Centro de Formação Profissional do Porto.
De 1993.12.01 a 1997.05.07 foi Chefe de Serviços da Unidade de
Gestão no IEFP, I. P. — Centro de Formação Profissional de Rio Meão.
Exercício de outros cargos e funções:
De 1999.01.21 a 2003.04.30 — Presidente da Comissão de Fiscalização como representante do IEFP, I. P. no CICCOPN;
De 2006.04.18 a 2007.04.17 — Tutora no âmbito do Programa Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP);
Integração na Equipa de Consultores MAPA (Manuais de Procedimentos da Área Administrativa), no desenvolvimento dos Manuais de
Aquisições e de Armazéns, no ano de 2005.
206603941
Deliberação (extrato) n.º 2070/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego
e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do
IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal
Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD),
por deliberação do Conselho Diretivo de 22 de novembro de 2012, e até
à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento
do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem,
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em regime de
substituição, Coordenador do Núcleo de Gestão da Qualificação do
Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, o licenciado
Luís Fernando Segura Guerrinha, que detém a competência técnica e
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, com efeitos a 4 de dezembro de 2012.
2012-12-14. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Luís Fernando Segura Guerrinha, nascido em 3 de janeiro de 1971,
licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto em 1995, Formador Certificado,
Pós-graduado em Sistemas Integrados de Gestão de Qualidade, Ambiente
e Segurança pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto em 2011.
Percurso profissional: Psicólogo e Técnico de Formação do Centro
de Reabilitação Profissional de Gaia (1995/1997); Formador em várias
entidades.
Funcionário do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
(IEFP, I. P.), desde 1997, tendo estado afeto a várias Unidades Orgânicas em funções de Conselheiro de Orientação Profissional: Centro

Deliberação (extrato) n.º 2071/2012

14 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Maria de Fátima Barbosa Tavares de Bastos, nascida a 23 de julho
de 1975.
Licenciada em Sociologia pela Universidade da Beira Interior — julho
de 1998.
Desde 17 de abril de 2000 desempenha funções no Centro de Emprego
de S. João da Madeira, com responsabilidades na análise de candidaturas e acompanhamento de projetos no âmbito de vários Programas e
Medidas de Emprego e intervenção técnica na área da Reabilitação e
Mercado de Emprego.
De 17 de abril de 2000 a 3 de novembro de 2002 exerceu as funções
acima referidas na qualidade de técnica superior e a partir de 4 de
novembro de 2002 transitou para a carreira de Técnica Superior de
Emprego.
De 12 de abril de 1999 a 11 de abril de 2000 foi estagiária na área do
Emprego no Centro de Emprego de S. João da Madeira.
206603909
Deliberação (extrato) n.º 2072/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego
e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do
IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal
Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD),
por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de 2012, e até à
conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento
do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem,
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em regime de
substituição, Coordenadora do Núcleo de Gestão da Qualificação do
Centro de Emprego e Formação Profissional de Entre Douro e Vouga,
a licenciada Paula Filomena Pais Monteiro, que detém a competência
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 11 de dezembro de 2012.
14 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Paula Filomena Pais Monteiro, nascida a 1 de agosto de 1971.
Licenciatura em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
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Pós-Graduação em Proteção de Menores pela Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra.
Curso de Especialização de Formadores em Dinamização da Sociedade Civil, na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade
Católica do Porto.
De 1997 a 1998 — Estágio Profissional de técnica superior de Educação, na Câmara Municipal de Ovar, integrado no Projeto de Luta
Contra a Pobreza.
De 1998 a julho de 2000 — Funções de técnica superior de Ciências
da Educação no Projeto de Luta Contra a Pobreza dos Bairros Piscatórios
de Esmoriz e Cortegaça, pelo Centro de Assistência Social de Esmoriz.
Formadora pela empresa Multiaveiro.
Julho a dezembro de 2000 — Formação Inicial de Técnicos e Técnicos
Superiores para a área de Formação Profissional, IEFP, I. P.
De 2001 a 2010 — Funções de técnica superior no Instituto de Emprego e Formação Profissional — Delegação Regional Centro, na Direção de Serviços do Emprego e Formação Profissional, Divisão da
Formação Profissional.
Participação em grupos de trabalho, seminários, encontros, ações de
formação. Intervenção como formadora interna do IEFP, I. P. na área
dos programas de formação.
Desde 2003 até à presente data, vogal do Conselho Técnico-Pedagógico
do Centro de Formação Profissional do Artesanato — CEARTE.
Entre 2011-2012 — Funções de técnica superior na Unidade de Formação do Centro de Formação Profissional de Rio Meão/Centro de
Emprego e Formação Profissional de Entre Douro e Vouga.
206603925
Deliberação (extrato) n.º 2073/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego
e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do
IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal
Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD),
por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de 2012, e até à
conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento
do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem,
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em regime
de substituição, Coordenadora do Núcleo de Gestão Administrativa e
Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional de Viana
do Castelo, a licenciada Carla Alexandra Beirão Neiva, que detém a
competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 11 de
dezembro de 2012.
14 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Carla Alexandra Beirão Neiva nasceu a 28 de janeiro de 1973.
Licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade do Minho
(1991/1996).
Técnica Oficial de Contas, membro da Ordem do Técnicos Oficiais
de Contas.
Técnica Superior Assessora do Instituto do Emprego e Formação
Profissional.
Experiência profissional:
De outubro de 2001 até presente data — Coordenadora do Núcleo
de Serviços de Gestão do Centro de Formação Profissional de Viana
do Castelo.
De outubro de 1999 a outubro de 2001 — Técnica Superior, no Centro de Emprego da Póvoa de Varzim, a desempenhar funções ao nível
dos Programas de Emprego e Formação e ao nível da área financeira
e administrativa.
De novembro 1997 a outubro de 1999 — Técnica Superior, no Centro
de Emprego da Arcos de Valdevez, a desempenhar funções ao nível
dos Programas de Emprego e Formação e ao nível da área financeira
e administrativa.
De maio a novembro de 1997 — Estágio para ingresso na carreira
de Técnico Superior do IEFP, I. P., no Centro de Emprego da Arcos de
Valdevez.
De fevereiro a maio de 1997 — Animadora UNIVA na Associação
Industrial do Minho — Centro Empresarial de Viana do Castelo.
De agosto de 1996 a fevereiro de 1997 — Membro da equipa científica
da Universidade do Minho, desempenhando funções de investigadora

auxiliar no estudo: “O Comércio de Braga face à proximidade geográfica
das cidades de Porto e Vigo”.
De março a julho de 1996 — Estágio curricular no Departamento
Financeiro da empresa AGROS — União das Cooperativas de Produtores
de Leite de entre Douro e Minho e Trás-os-Montes.
206604062
Deliberação (extrato) n.º 2074/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego
e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do
IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado
(EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de
2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento
e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo
respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria
de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em
regime de substituição, Coordenador do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional do
Alto Trás-os-Montes, o licenciado Leonel Couto Pereira, que detém a
competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 11 de
dezembro de 2012.
2012-12-14. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Leonel Couto Pereira, nascido em 3 de julho de 1961, licenciado
em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
(conclusão em 31/07/1989), com a seguinte experiência profissional:
Na Delegação Regional do Norte: Estágio Profissional como Técnico
Superior de 11 de dezembro de 1989 a 10 de setembro de 1990, Técnico
Superior de 11 de setembro de 1990 a 2 de maio de 1994.
No Centro de Emprego de Lamego: Técnico Superior de 2 de maio
de 1994 até à presente data, Chefe de Serviços da Unidade de Gestão de
24 de março de 1995 até à extinção do cargo e Coordenador de Núcleo
de Serviços de Gestão de 8 de maio de 2001 até à extinção do cargo.
206603585
Deliberação (extrato) n.º 2075/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143/2012,
de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego
e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do
IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com a redação da Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal
Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD),
por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de 2012, e até à
conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do
referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento
ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme
previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em regime de substituição,
Coordenador do Núcleo de Promoção e Acompanhamento do Centro de
Emprego e Formação Profissional do Alto Trás-os-Montes, o licenciado
Luís Miguel Esteves Rodrigues, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota
curricular em anexo, com efeitos a 11 de dezembro de 2012.
2012-12-14. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Luís Miguel Esteves Rodrigues, nascido em 8 de julho de 1964.
Licenciado em Ciências Sociais, área vocacional de Sociologia, pela
Universidade Aberta, em maio de 2005.
Desde outubro de 2007, exerce funções como Técnico Superior de
Emprego no Centro de Emprego e Formação Profissional de Alto Trás-os-Montes, Serviço de Emprego de Chaves, com responsabilidades nas
áreas da Colocação, da implementação da medida Estágios Profissionais,
da implementação da medida Contratos Emprego Inserção, bem como
na realização de visitas a entidades. Procurando, nesse âmbito, a recolha
de ofertas de emprego, a divulgação de Programas e Medidas, o acompanhamento e a cooperação com empresas, associações e IPSS.
De abril a outubro de 2007, frequentou a ação de formação profissional de estágio probatório para ingresso na carreira de Técnico Superior
de Emprego.

