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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 do Porto, a licenciada Ana Maria Martins 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.
14 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Ana Maria Martins Rodrigues nasceu a 20 de setembro de 1960.
Licenciatura em Engenharia Civil, na opção de Estruturas, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 1993.
Diplôme Superieur de Langue Française, de l’ Institut Français de
Porto, em 1980.
Experiência profissional:
Docência das disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza,
em Penafiel, no âmbito do Programa da Direção Geral de Extensão
Educativa, no ano letivo 1986/1987.
Técnica superior, em funções no Núcleo de Análise e Acompanhamento da Delegação Regional Norte do IEFP, I. P., no âmbito do Programa Formação em Cooperação (DL n.º 165/85 de 16.maio), de julho
de 1987 a dezembro de 1989.
Técnica superior em funções na Direção de Análise e Acompanhamento de Projetos, na Delegação Norte do IEFP, I. P., afeta à análise
técnica de candidaturas, de entidades externas que visam a obtenção
de apoio financeiro, no âmbito do FSE, para a realização de ações de
formação profissional, e respetivo acompanhamento, de janeiro de 1990
a julho de 1995.
Vogal do Conselho de Administração, em representação do IEFP, I. P.,
no Centro de Formação Profissional da Indústria da Fundição — CINFU,
de setembro de 1991 a janeiro de 1997.
Técnica superior da Direção de Serviços de Emprego e Formação
Profissional, ligada ao acompanhamento da formação profissional realizada nos Centros de Formação Profissional de Gestão Direta, de agosto
de 1995 a agosto de 1996.
Coordenadora de Núcleo de nível 1 para a Reabilitação, de setembro
de 1996 a março de 1997.
Técnica superior da Direção de Serviços de Emprego e Formação
Profissional, de março de 1997 a maio de 1998, responsável pelos programas de Reabilitação; Escolas-Oficinas; Despacho Conjunto n.º 123/97
de 7 de julho.
Análise e acompanhamento dos projetos de formação profissional de
entidades que estabelecem Acordos de Cooperação com o IEFP, I. P.
Diretora do Centro de Emprego de Santo Tirso de maio de 1998 a
maio de 2001.
Presidente do Conselho de Administração, em representação do
IEFP, I. P., no Centro de Educação e Formação Profissional da Integrada
desde dezembro de 2000.
Diretora do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão de maio
de 2001 a maio de 2005.
Representante do IEFP, I. P. nas estruturas de coordenação regional
do norte do PIEF- Plano Integrado de Educação e Formação.
Subdelegada na Delegação Regional Norte do IEFP, I. P., para a área
do emprego de junho 2005 a outubro 2010.
Presidente do Conselho de Administração, em representação do
IEFP, I. P., no Centro de Formação Profissional da Industria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul desde maio 2010.
Técnica superior consultora no Centro de Emprego de Gaia desde
novembro de 2010.
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Deliberação (extrato) n.º 2080/2012
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 de Bragança, o licenciado Paulo Nuno Cordeiro Correia, 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
Paulo Nuno Cordeiro Correia, nascido a 28 de maio de 1970, residente
em Bragança.
Engenheiro Mecânico (cédula profissional da Ordem dos Engenheiros
n.º 38508) licenciado em engenharia mecânica pela Universidade do
Minho em 1995.
1995-1997 — Desempenha atividade em empresas do Porto e da zona
do Vale do Ave como técnico responsável pelo planeamento e direção
de obras respeitantes à conceção, instalação e manutenção de sistemas
de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), bem como de
instalações de gás canalizado.
1997-1999 — Gerente de Serviço Após Venda dos concessionários
automóveis das marcas Opel e BMW, ambas do Grupo Fernando Simão,
em Bragança.
De março 1999 a fevereiro de 2000 — efetua no IEFP, I. P., um Estágio Profissional de Engenharia Mecânica para a área da Formação
Profissional, no Centro de Formação Profissional de Bragança.
Em março de 2000 ingressa por concurso nos quadros do IEFP, I. P.,
como Técnico Superior, desempenhando funções no Centro de Formação
Profissional de Bragança.
Em maio de 2005, ao abrigo do n.º 5 do Artigo 19.º do Regulamento
de Carreiras e Concursos, ingressa na carreira de Técnico Superior de
Formação.
Em fevereiro de 2006 é nomeado pelo Conselho Diretivo do IEFP, I. P.,
em Comissão de Serviço por 3 anos, como Coordenador do Núcleo de
Planeamento, Promoção e Organização do Centro de Formação Profissional de Bragança.
Desde maio de 2007 até à data é Técnico Superior de Formação no
Centro de Formação Profissional de Bragança, desempenhando funções
de coordenador das ações de formação nas modalidades de Aprendizagem, Educação e Formação de Jovens e Vida Ativa.
Ao longo do seu percurso profissional, no âmbito da sua formação
académica de base, foi autor de diversos projetos; participou em diversos
grupos de trabalho e júris de avaliação de Provas de Avaliação Final
e Concursos Regionais de Formação; frequentou ações de formação,
realizou algumas comunicações e participou em congressos, seminários,
debates e encontros nacionais e internacionais.
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Deliberação (extrato) n.º 2081/2012
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 Braga, a
licenciada Paula Maria de Araújo 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.
2012-12-14. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Paula Maria de Araújo Monteiro, nascida a 1 de setembro de 1970.
Licenciada em Contabilidade e Finanças Públicas, pelo Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave.
Bacharel em Contabilidade e Administração, pelo Instituto Superior
de Contabilidade e Administração do Porto.
No período compreendido entre 1993 e 1995, exerceu funções de
Técnica de Contabilidade em empresa do setor privado.

