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Ingressou no IEFP, I. P. em agosto de 1995, tendo exercido funções
como Técnica (até 2001) e como técnica superior (entre 2001 e 2007),
afeta ao Núcleo de Gestão do Centro de Formação Profissional de
Braga.
Desde setembro de 2007 até à data, tem exercido funções como Coordenadora do Núcleo de Gestão do Centro de Formação Profissional de
Braga.
Inscrita como Técnica Oficial de Contas desde 1993.
206603844

Ingressou no Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P em
24 de junho de 1991 na carreira de Conselheiro de Orientação Profissional.
No período compreendido entre 8 de maio de 1997 e 30 de agosto
de 2012 exerceu o cargo de Chefe de Serviços do Centro de Emprego
de Águeda.
206602337

Deliberação (extrato) n.º 2082/2012

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 do Mercado de Emprego do Centro de Emprego e Formação Profissional de
Braga, a licenciada Ana Maria Ferreira Gomes dos Santos, 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.

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 Bragança,
a licenciada Elisabete Mota Gomes da Silva, 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
Elisabete Mota Gomes da Silva, nascida em 12 de outubro de 1972,
residente em Mirandela.
Licenciatura em Serviço Social — Instituto Superior de Serviço Social
do Porto-1997. Frequência de Licenciatura em Gestão e Administração
Pública.
2012 — técnica superior de Emprego a exercer funções no âmbito
da equipa técnica de emprego do Centro de Emprego de Mirandela do
IEFP, I. P.
2006-2007 — Chefe de Serviços, a exercer funções no Centro de
Emprego de Mirandela do IEFP, I. P.
2001 — técnica superior a exercer funções de técnica superior de Serviço Social no Centro de Formação Profissional de Chaves do IEFP, I. P.
206603877
Deliberação (extrato) n.º 2083/2012
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 nomeada, em regime de
substituição, Coordenadora do Núcleo de Promoção e Acompanhamento
do Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda, a licenciada
Maria Elisabete Ribeiro Pires Oliveira, 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
Maria Elisabete Ribeiro Pires Oliveira, nascida a 23 de julho de
1962.
Licenciada em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra.
Em 2005 Seminário “Alta direção em administração pública”, INA.
Iniciou atividade profissional no Ministério da Educação — PIPSE — Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo,
em 1988 onde permaneceu até 30 de maio de 1991.

Deliberação (extrato) n.º 2084/2012

2012-12-14. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Ana Maria Ferreira Gomes dos Santos, nascida em 21 de maio de
1972, licenciada em Sociologia das Organizações e com Pós-graduação
em Engenharia Humana, ambas pela Universidade do Minho.
Experiência profissional:
Técnica de Emprego, afeta à Unidade de Desenvolvimento do Emprego do CTE de Braga, de março de 1997 a junho de 2000;
Técnica Superior, afeta à Unidade de Desenvolvimento do Emprego
do CTE de Braga, desde junho de 2000, tendo sido integrada na carreira
de Técnico Superior de Emprego em 4 de novembro de 2002;
Chefe de Divisão de Emprego na Delegação Regional do Norte DN,
de novembro de 2005 a dezembro de 2011;
Vogal do Conselho de Administração do CEFPI desde março de
2011;
Desde janeiro de 2012, a exercer funções como técnica superior no
CEFP de Braga — Serviço de Formação Profissional.
206603869
Deliberação (extrato) n.º 2085/2012
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 Aveiro, o licenciado
Eduardo José Rebelo da Silva Nata, 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
Eduardo José Rebelo da Silva Nata nascido a 15 de setembro de
1998.
Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Formação académica em 1995 pela Universidade de Aveiro
Experiência profissional:
Diretor da SBU de Gestão de Projetos da CNS-Aveiro Companhia
Nacional de Serviços L.da — 1994-1996.

