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Professor Provisório na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima
no ano letivo de 1996/97 no Grupo de Informática.
Formador no Projeto de Cooperação da Associação SUL — Associação de Cooperação para o Desenvolvimento que decorreu em Cabo
Verde — São Vicente no ano de 1997.
Formador em regime de Profissional Liberal em várias empresas e
instituições de formação em 1997/98 em Aveiro e Porto.
Ingressou no IEFP — Centro de Formação Profissional de Aveiro
como Técnico Superior em março de 1998.
206602401
Deliberação (extrato) n.º 2086/2012
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 da Qualificação do Centro de Emprego e Formação Profissional do
Porto, o licenciado Germano Fernandes de Sousa, 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
Germano Fernandes de Sousa nasceu a 21 de agosto de 1951.
Formação Académica: Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial.
Percurso Profissional:
Admitido no IEFP, I. P., na categoria de Monitor de Formação Profissional, para o CFP da Guarda, como Monitor de Formação Profissional
na área das Eletricidades.
Transferido para o CFP de Águeda, onde exerci as funções de Monitor de Formação Profissional na área de Eletricidade de Instalações
Industriais.
Transferido para o CFP de Braga onde exerci as funções de Monitor
de Formação Profissional na área das Eletricidades.
Transferido para o CFP do Porto, onde exerci a função Técnico de
Formação, na área das Eletricidades.
Nomeado Chefe de Serviços da Unidade de Formação em regime de
Comissão de Serviço pelo período de três anos.
Orientador de Estágio da Formação Prática em Contexto de Trabalho da candidata a técnica superior de Formação, Eng.ª Adriana de
Castro Araújo, que decorreu no período de 03/02/1999 a 07/02/2000.
Reconduzido como Chefe de Serviços da Unidade de Formação em
regime de Comissão de Serviço pelo período de três anos.
Orientador de Estágio da Formação Prática em Contexto de Trabalho
de finalista da Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra, que decorreu no período de 09/10/2003 a 15/06/2004.
2004 — Reconduzido como Chefe de Serviços da Unidade de Formação em regime de Comissão de Serviço pelo período de três anos.
Orientador de Estágio da Formação Prática em Contexto de Trabalho
da Estagiária Eng.ª Zélia Maria Carlinhos Rosado Vaz, candidata a técnica superior de Formação, na ação de formação de Estágio Probatório ao
abrigo do artigo 9, que decorreu no período de 17/03/2005 a 01/08/2005.
2006 — 2007 Orientador de Estágio Profissional de Técnico Superior
de Formação, para a Administração Pública — PEPAP, que decorreu no
período de 18/04/2006 a 17/04/2007.
2007 — Reconduzido como Chefe de Serviços da Unidade de Gestão e de Desenvolvimento da Qualificação em regime de Comissão de
Serviço pelo período de três anos.
De 2009 a 2012 exerceu a função de Chefe de Serviços da Unidade
de Gestão e de Desenvolvimento da Qualificação, acumulando a Coordenação do Núcleo de Gestão, por transferência do Coordenador do
Núcleo de Gestão para outra Unidade Orgânica.
206605237
Deliberação (extrato) n.º 2087/2012
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 Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional
de Águeda, a licenciada Maria José da Costa Abrantes, que detém a
competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 27 de
novembro de 2012.
2012-12-14. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Maria José da Costa Abrantes, nascida a 23 de abril de 1960.
Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia de Coimbra.
Em dezembro de 1987 iniciou a sua atividade profissional como
estagiária (Estágio FIEQ-IAPMEI) numa empresa de Metalomecânica
em Águeda.
No período compreendido entre abril e outubro de 1988 exerceu
funções num Gabinete de Projetos de Investimento.
No período compreendido entre novembro de 1988 e julho de 1989
exerceu funções de Diretora Financeira na empresa IERAX — Indústria
e Comercio de Embalagens.
Em agosto de 1989 ingressa no IEFP — Centro de Formação Profissional de Águeda na carreira de técnica superior onde exerceu funções
inerentes à categoria, até novembro de 1993.
No período compreendido entre dezembro de 1993 e abril de 1997
exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Gestão no IEFP
-Centro de Formação Profissional de Águeda.
No período compreendido entre maio de 1997 e julho de 2000 exerceu
o cargo de Coordenadora do Núcleo dos Serviços de Gestão do Centro
Formação Profissional de Águeda — IEFP.
No período compreendido entre agosto de 2000 e julho de 2003
exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo dos Serviços de Gestão
do Centro Formação Profissional Águeda — IEFP.
No período compreendido entre agosto de 2003 e maio de 2007
exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo dos Serviços de Gestão
do Centro Formação Profissional Águeda — IEFP.
No período compreendido entre novembro de 2007 e novembro de
2010 exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo Gestão no Centro
Formação Profissional Águeda — IEFP.
206602264
Deliberação (extrato) n.º 2088/2012
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 Administrativa e Financeira do
Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro, o licenciado
Rui Miguel Pinto Diogo, 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
Rui Miguel Pinto Diogo, nascido a 24 de outubro de 1972. Licenciado
em Gestão pela Universidade Lusíada do Porto.
No período compreendido entre março de 2000 e novembro de 2007
desenvolveu atividade profissional como Técnico Superior no Centro
de Emprego de Aveiro.
No período compreendido entre novembro de 2007 a novembro de
2010 exerceu o cargo de Coordenador do Núcleo de Gestão do Centro
de Emprego de Aveiro.
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Desde dezembro de 2010, exerceu o cargo de Coordenador do Núcleo
de Gestão do Centro de Emprego de Aveiro, em regime de substituição.
Desde 2002, que é representante do IEFP, I. P., na Comissão de Fiscalização e Verificação do Centro de Emprego Protegido a funcionar
no Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo.
206602361
Deliberação (extrato) n.º 2089/2012
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 Promoção e
Acompanhamento do Centro de Emprego e Formação Profissional de
Viana do Castelo, a licenciada Sheila Pereira de Oliveira 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
Sheila Pereira de Oliveira Pereira, nascida em 14 de janeiro de 1973.
Licenciada em Psicologia, pela Universidade Santa Úrsula, Brasil
com equivalência escolar concedida pela Faculdade de Psicologia e de
Ciências de Educação da Universidade do Porto.
Entre 1996 e 1997, exerce cargo de Analista de Recursos Humanos,
em empresa de Transporte de Valores e Segurança.
Em 1997 foi formadora no âmbito do Programa ILE/ACPE.
Entre 1997 e 1998 realiza estágio profissional no Município de Arcos
de Valdevez.
Ingressa no Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP em
1998 no Centro de Emprego de Viana do Castelo a exercer funções de
Conselheira de Orientação Profissional até a presente data.
Desde 2008 é membro da Equipa de Avaliação do Centro de Emprego
Protegido de Viana do Castelo (CEPVI).
206604102
Deliberação (extrato) n.º 2090/2012
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
Vila Real, a licenciada Maria da Conceição Silva Pinto, 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
Maria da Conceição Silva Pinto nasceu a 21 de março de 1969, na
freguesia de N.ª Sr.ª da Conceição, na cidade de Vila Real.
No ano de 1987 finaliza o 12.º Ano de escolaridade na Escola Secundária de S. Pedro, em Vila Real.
Em 1987, depois de ter realizado provas de aferição a Matemática,
Geografia e História, ingressa no Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto, no curso de Contabilidade e Administração.
Conclui o Bacharelato em Contabilidade e Administração em 1990 com
a classificação final de 11 valores.

Em 10 de setembro de 2007, conclui a Licenciatura em Contabilidade na Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança com a
classificação final de 11 valores.
O seu percurso profissional tem início em 1990 como docente do
ensino Básico (2.º e 3.º ciclo) na área de Matemática, Ciências e Geografia, na Escola Preparatória Diogo Cão.
Em setembro de 1991, após concurso, foi admitida na Câmara Municipal de Vila Real, na categoria de Técnica de Contabilidade e Administração.
Em setembro de 1992, inicia uma prestação de serviços de Contabilidade no Centro de Formação Profissional de Vila Real, que teve o seu
términus em 19 de dezembro de 1993.
Em 20 de dezembro de 1993 ingressa no IEFP, I. P., na carreira técnica,
tendo celebrado contrato individual de trabalho.
Em 16 de janeiro de 1998 é nomeada (comissão de serviço) Coordenadora do Núcleo de Serviços de Gestão.
Em janeiro de 2001, foi integrada na carreira de Técnica Especialista.
Em março de 2001 é reconduzida no cargo de Coordenadora do
Núcleo de Serviços de Gestão.
Em março de 2004 é reconduzida no cargo de Coordenadora do Núcleo
de Serviços de Gestão, até maio de 2007.
De junho de 2007 até à presente data, continua a executar todas as
tarefas inerentes ao referido cargo, em virtude de no Centro de Formação Profissional de Vila Real, não existir Coordenadora do Núcleo de
Serviços de Gestão.
Foi tutora no Posto de Trabalho de um funcionário do Centro de Formação Profissional de Vila Real, no âmbito do Curso de Qualificação
Profissional, que decorreu de 11/09/1995 a 29/03/1996.
Foi orientadora da Formação Prática em Contexto de Trabalho de uma
Estagiária candidata a Técnica na ação de formação Estágio Probatório
ao abrigo do artigo 9.º, que decorreu de 17/03/2005 a 01/08/2005.
Foi tutora de um estágio, de 12/06/2006 a 11/06/2007, no âmbito do
Programa Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP).
Foi tutora de um estágio, de 01/07/2010 a 30/06/2011, no âmbito do
Programa Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC).
206604143
Deliberação (extrato) n.º 2091/2012
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 Gestão do Mercado de Emprego do Centro de Emprego e Formação Profissional de
Aveiro, a licenciada Paula Cristina Dias Urbano Antunes, 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
Paula Cristina Dias Urbano Antunes, nascida a 6 de março de 1971.
Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra.
Pós-Graduada em Reinserção Social pela Universidade Internacional
da Figueira da Foz.
De novembro de 1997 a outubro de 2007 Conselheira de Orientação
Profissional no Centro de Emprego de Aveiro.
De novembro de 2007 a novembro de 2010 Chefe de Serviços, responsável pela Unidade de Desenvolvimento do Emprego do Centro de
Emprego de Aveiro.
De março de 2011 a outubro de 2012 Chefe de Serviços, em regime
de substituição, no Centro de Emprego de Aveiro.
206602386
Deliberação (extrato) n.º 2092/2012
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

