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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 da Maia, a licenciada Maria Manuela
Rodrigues Serrano Esteves, 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.
2012-12-17. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Maria Manuela Rodrigues Serrano Esteves, natural de Babe, Bragança,
nascida a 10 de junho de 1965.
Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa em 1988,
com especialização em Economia Industrial e Internacional.
Trabalhadora em funções públicas desde 1 de janeiro de 1991 nos
quadros do IEFP, I. P., detendo atualmente a categoria de técnica superior Consultora.
Desde setembro de 2007, exerce o cargo de coordenadora do núcleo
de gestão do Centro de Emprego da Maia.
Técnica Superior Consultora, desde agosto de 2001 a setembro de
2007, afeta ao Centro de Emprego da Maia.
De maio de 1997 a agosto de 2001 exerceu o cargo de chefe de
serviços da unidade de desenvolvimento do emprego no Centro de
Emprego da Maia.
Exerceu o cargo de chefe de serviços da unidade de gestão do Centro
de Emprego da Maia entre agosto de 1994 a maio de 1997.
No período compreendido entre novembro de 1993 e agosto de 1994
exerceu o cargo de chefe de serviços da unidade de gestão do Centro
de Emprego de Bragança.
Assistente convidada do Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) nos cursos de licenciatura nas áreas de gestão/ disciplinas
específicas (anos 1990-1993).
Técnica Superior do IEFP, I. P. na área de Economia no Centro de
Emprego de Bragança de janeiro de 2001 a novembro de 1993.
No período compreendido entre 1988 a 1990 exerceu funções de
Economista na Associação Industrial Portuguesa/Núcleo da Região
de Bragança.
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Deliberação (extrato) n.º 2093/2012
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 do Mercado
de Emprego do Centro de Emprego do Médio Ave, o licenciado Carlos
Alberto 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.
2012-12-17. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Carlos Alberto Monteiro nasceu a 10 de novembro de 1952.
Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Braga da
Universidade Católica Portuguesa, com a média final de 14 (catorze)
valores.
No período compreendido entre setembro de 2007 e novembro de
2012 exerceu o cargo de Chefe de Serviços no Centro de Emprego de
Guimarães.
No período compreendido entre setembro de 2005 e setembro de
2007, exerceu funções de Técnico Superior de Emprego no Centro de
Emprego de Guimarães.

Fez parte da equipa técnica nos seguintes programas: Estágios Profissionais, Estágios Rede/ADE, Estágios Luso/Descendentes, RSI,
POC — Carenciados, Recrutamento de Trabalhadores Estrangeiros,
Rede Eures, Interlocutor local para as questões de SD/SSD com a Segurança Social; Interlocutor para as questões dos trabalhadores estrangeiros com o SEF.
Representante do IEFP, I. P., junto do Núcleo Local de Inserção — RSI
(VIZELA), de junho de 2006 a março de 2007, e a partir desta data até
abril de 2008, Coordenador do referido Núcleo.
No período compreendido ente 2003 e 2005 exerceu funções no
centro de Emprego de Amarante, na Categoria de Técnico Superior
de Emprego.
1984.04.09 a 05.10.2003 Concessão de Licença Ilimitada.
1984.05.01/1997.12.31 Exercício de atividade profissional na Organización Mundial de Estudios y Cultura — Espanha, como Chefe de
pessoal e Responsável pelo departamento editorial.
No período compreendido entre 1977.08.22 e 1984, exerceu funções
como Técnico de Emprego no Centro de Emprego de Amarante.
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Deliberação (extrato) n.º 2094/2012
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 de Penafiel, a licenciada Susana Cristina
Neves Correia da Silva Moreira, 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.
2012-12-17. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota Curricular
Susana Cristina Neves Correia da Silva Moreira, nascida a 5 de maio
de 1969.
Licenciatura em Sociologia pela Universidade da Beira Interior em
1991.
Em março de 1992, ingressa na carreira de Conselheira de Orientação
Profissional com formação nos Serviços Centrais e estágio no Centro de
Formação do Porto. Conselheira de Orientação Profissional no Centro
de Emprego de Arcos de Valdevez de outubro de 1992 a dezembro de
1993; em janeiro de 1994 inicia funções na mesma carreira no Centro
de Emprego de Penafiel.
Responsável pela realização nas Escolas dos Concelhos da área de
abrangência do Centro de Emprego de Penafiel, Sessões de Informação sobre as saídas profissionais após a conclusão da Escolaridade
Obrigatória.
A 8 de maio de 1997 toma posse em Comissão de Serviços, como
Chefe de Serviços da Unidade Desenvolvimento do Emprego Centro
de Emprego de Penafiel.
Desde 1997, representante do Centro de Emprego de Penafiel, enquanto parceiro obrigatório, nos Núcleos Executivos do Rendimento
Mínimo Garantido e representante do Centro de Emprego, em substituição do Diretor, nas Comissões Locais de Acompanhamento do
Rendimento Mínimo Garantido.
De 26 de maio de 1997 a 9 de junho de 1997, acompanhamento da
Formação no Posto de Trabalho, no âmbito da Qualificação de Técnicos
Superiores de 1 Estagiário.
Em setembro de 1997, formadora do módulo Técnicas de Procura de
Emprego de Animadores de UNIVA da Delegação Norte.
A partir de setembro 1998, responsável pela organização e implementação das Sessões de Divulgação dos Programas e Medidas do
IEFP, I. P., junto das Comissões Locais de Acompanhamento do RMG.
Interlocutora do Centro de Emprego de Penafiel nas Equipas de Intervenção Concelhias (EDIC) de Penafiel, Paços de Ferreira, Lousada e
Paredes, no âmbito do PEETI — Plano para Eliminação da Exploração
do Trabalho Infantil.
Em julho 1998, dinamiza as sessões de informação sobre “A Metodologia de Intervenção dos Centro de Emprego”, desmultiplicadora no
Centro de Emprego.

