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No período de 19 de setembro de 1998 a 19 de março de 1999,
Orientadora de Estágio Prático de 2 novas Conselheiras de Orientação
Profissional.
De junho a julho de 1999, elemento do Júri de entrevista, no processo de Contratação a termo, de Técnicos Superiores desenvolvido
pela DN — DRHO, e de 1999 a 2004, Presidente dos Júris de Seleção
dos processos de aquisição de serviços ao exterior de Psicólogos no
âmbito do PNE.
Desde maio de 2000, promoção a Conselheira de Orientação Profissional Assessora.
Em junho de 2000, participação na organização da visita de alunos e
agentes educativos das Escolas do Vale do Sousa a Centros de Formação
Profissional, inserida no Projeto: Educação, Formação e Mundo do Trabalho, no âmbito do Pacto Territorial para o Emprego do vale do Sousa.
Em junho e julho 2000, elemento de Júri de Entrevista no Processo
de seleção e recrutamento de Conselheiros de Orientação Profissional
para a Delegação Regional Norte.
Nos anos de 2001 e 2002, responsável pela articulação com os Serviços
Locais da Segurança Social e implementação dos atendimentos no âmbito
do processo de convocação extraordinário “Horizontes 2000”.
Realização de processos de Seleção de Técnicos Superiores e Técnicos Administrativos, para vagas a preencher no Centro de Formação
da Indústria das Madeiras e Mobiliário (CFPIMM).
Representante do Centro de Emprego de Penafiel nas reuniões de
CLAS das Redes Sociais e Conselhos Municipais de Educação dos
concelhos da área de abrangência do Centro.
Desde a sua implementação, avaliadora SIADAP, enquanto Chefe de
Serviços do Centro de Emprego de Penafiel.
Em 2010, frequentou a formação “Gestão da Oferta de Emprego”,
enquanto gestora da equipa de trabalho, acompanhando a implementação
da nova dinâmica.
Desde abril de 2011, interlocutora do Centro de Emprego na passagem do concelho de Cinfães do Centro de Emprego de Lamego para
o de Penafiel.
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Deliberação (extrato) n.º 2095/2012
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 Gondomar, a licenciada Ana
Lúcia Teixeira Alves, 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
Ana Lúcia Teixeira Alves, nascida a 1 de julho de 1973.
Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, pela Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra.
No período compreendido entre maio e agosto de 1996 desempenhou funções de Técnica Estagiária no BPSM — Banco Pinto & Sotto
Maior.
Ingressou no IEFP, I. P. em 15 de janeiro de 1997, como estagiária,
no Centro de Emprego Matosinhos.
No período compreendido entre 19 de maio de 1997 e 7 de agosto de
2001 desempenhou funções de técnica superior no Núcleo de Serviços
de Gestão no Centro de Emprego de Gondomar.
No período compreendido entre 8 de agosto de 2001 e 22 de novembro
de 2012 desempenhou funções de Coordenadora do Núcleo de Serviços
de Gestão no Centro de Emprego de Gondomar.
Em representação do IEFP, I. P. integra o Conselho Municipal de
Educação de Gondomar; Foi presidente de Júri de provas de exame do
Programa Aprendizagem; Integrou o grupo de trabalho de suporte ao
desenvolvimento e implementação do MAPA — Manuais de Processos
e Procedimentos da área Administrativa do IEFP, I. P.
Desde 8 de janeiro de 2011 é Presidente do Conselho Fiscal da IPSS —
Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira.
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Deliberação (extrato) n.º 2096/2012
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 da Póvoa do Varzim, a licenciada Diana
Paula Batista Queirós, 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
Diana Paula Batista Queirós nasceu a 21 de julho de 1975.
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, concluída em fevereiro de 2000.
Pós-Graduação em Gestão Empresas Sociais pelo ISSSP (Instituto
Superior de Serviço Social do Porto), concluída em maio de 2005.
Formadora Certificada e Técnica Oficial de Contas (TOC).
Ingressou no IEFP, I. P. em abril de 1997, como Técnica de Emprego
no Centro de Emprego da Maia.
Técnica de Emprego no IEFP, I. P. de abril de 1997 a junho de 2001,
tendo desempenhado funções de 1997-1998 no Centro de Emprego da
Maia e de 1998-2001 no Centro de Emprego de Gondomar.
Técnica superior no IEFP, I. P. de junho de 2001 a setembro de 2004
no Centro de Emprego de Gondomar.
Técnica superior no IEFP, I. P. de setembro de 2004 a setembro de
2007 no Centro de Emprego da Póvoa de Varzim.
Técnica Superior Assessora, desde 1 janeiro de 2008.
Chefe de Serviços da Unidade de Desenvolvimento de Emprego
do Centro de Emprego da Póvoa de Varzim, acumulando funções de
Coordenadora de Gestão, desde setembro de 2007.
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Deliberação (extrato) n.º 2097/2012
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 Barcelos a licenciada Madalena Maria Queirós
Quintão, 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.
17 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.
Nota curricular
Madalena Maria Queirós Quintão nasceu em 23 de dezembro de 1969.
Licenciada em Sociologia das Organizações pela Universidade do
Minho (1994); Pós-Graduada em Gestão de Recursos Humanos pela
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho (1996).
Entre janeiro de 2010 e 16 de novembro de 2012 exerceu a função
de diretora do Centro de Emprego de Barcelos.
Entre dezembro de 2003 e dezembro de 2009 exerceu a função de
chefe de serviços no Centro de Emprego de Barcelos.
No exercício das suas funções no Centro de Emprego de Barcelos
iniciadas em 1997 (desde 2003 como técnica superior assessora) representou o Centro no Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho de
Barcelos e da Rede Social do Concelho de Esposende; foi oradora em
sessões de apresentação e divulgação das Medidas Ativas de Emprego;

