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formadora (Empresas de Inserção, Gabinetes de Inserção profissional,
Metodologia de intervenção junto de entidades empregadoras) e orientadora de estágios.
Desenvolveu a sua atividade técnica nas seguintes áreas e medidas: IDL — Iniciativas de Desenvolvimento Local; RIME — Regime
de Incentivo às Microempresas; ILE — Iniciativas Locais de Emprego; CPE — Criação do Próprio Emprego; Apoios à Contratação;
PEOE — Programa de Estímulo à Oferta de Emprego; Empresas de
Inserção e Prémios de Integração; Contagem de Tempo de Serviço como
Formador; Certificação Profissional; PEPS — Programa de Emprego e
Proteção Social; PIAVE — Apoio à Criação do 1.º Posto de Trabalho;
FEG — Planos de Integração; Estágios Profissionais e InovJovem.
Entre os anos de 1996 e 1997 foi coordenadora de um projeto transnacional de formação e emprego numa IPSS.
Frequentou várias ações de formação e seminários nomeadamente:
Contrato de Trabalho em Funções Públicas; Gestão por objetivos; Modelo de intervenção, de funcionamento e organização dos Centros de
Emprego; Contabilidade; Coaching — a arte de fazer brilhar os outros;
Metodologia de intervenção junto de entidades empregadoras; Plano de
ação para a coesão do Conselho da Europa — Metodologia SPIRAL;
Atendimento e Centragem no cliente; POPH — elegibilidades; Conceção
e elaboração de projetos.
206605553
Deliberação (extrato) n.º 2098/2012
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 do Alto Tâmega a licenciada Ana Paula
Magalhães Carvalho, 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
Ana Paula Magalhães Carvalho. Pós-Graduação em Sociologia, Organização e Desenvolvimento de Recursos Humanos (17 valores/Universidade do Minho), e licenciatura em Sociologia das Organizações
(13 valores/Universidade do Minho).
Experiência profissional: técnica superior assessora do Instituto do
Emprego e Formação Profissional. Desde julho de 2000 — Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I. P.): Atendimento personalizado do público, ajustamento direto entre a oferta e a procura de
emprego; Mercado Social de Emprego: Contrato Emprego Inserção
e Contrato Emprego Inserção +, Programa Ocupacional Carenciados
e Subsidiados, Protocolos e Despachos do Ministério da Agricultura,
Escolas Oficinas, Inserção Emprego, Inserção: Formação Especial,
Programa de Emprego e Proteção Social — Fordesq; Formação e Emprego: Bolsas da Iniciativa do Trabalhador, Programa de Emprego e
Proteção Social — Formação Inicial, Artesanato; Criação de Emprego
e Empresas: Prémio de Integração, Promoção do Artesanato, Artesãos
e Reabilitação Profissional; Estruturas de Apoio ao Emprego: Unidades
de Inserção na Vida Ativa, Gabinetes de Inserção Profissional; Promove
a inserção socioprofissional dos beneficiários do Rendimento Mínimo
Garantido e do Rendimento Social de Inserção.
Entre junho de 1997 e julho de 2000: exerceu funções de técnica
superior na Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e no
Plano para Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil — PEETI
ao serviço do IEFP, I. P.
Entre 1995 e 1999, em diversas entidades: exerceu a atividade de
formadora em diversos domínios, nomeadamente: gestão de recursos
humanos e liderança, desenvolvimento de competências individuais de
relacionamento interpessoal, comunicação, motivação e determinação,
relações humanas, cultura profissional, importância do cumprimento
da escolaridade obrigatória, riscos e desvantagens do trabalho infantil.
Formação contínua: Gestores de Oferta de Emprego; Código do
Trabalho/Legislação laboral; Código do Procedimento Administrativo;
Gestão da Qualidade; Medidas de Emprego; Otimizar a qualidade no

atendimento/Atendimento do público; Inteligência emocional e desempenho profissional.
Informação adicional: recebeu louvor de excelente contributo original
para a história do PEETI.
206605456
Deliberação (extrato) n.º 2099/2012
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 Matosinhos a licenciada Maria Manuela da
Silva Tavares, 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
Maria Manuela da Silva Tavares, nascida em 10 de março de 1965.
Licenciada em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Chefe de Serviço da Unidade de Desenvolvimento do Emprego desde
6 de maio de 1997.
Chefe de Serviços da Unidade de Gestão, no período de 1 de dezembro
de 1993 a 5 de maio de 1997.
No período compreendido entre fevereiro e agosto de 1996, exerceu
em regime de substituição, o cargo de diretora do Centro de Emprego
de Matosinhos.
No período compreendido entre 13 de novembro de 1990 e 4 de abril
de 2006, em representação do IEFP, I. P., exerceu o cargo de presidente da
Comissão de Fiscalização e Verificação de Contas, do CITEX — Centro
de Formação Profissional da Industria Têxtil.
Desde 4 de novembro de 2002, integrada na carreira de técnica superior emprego, na categoria de técnica superior consultora.
No período compreendido entre 10 de setembro de 1990 e 3 de novembro de 2002, integrada na carreira de técnica superior.
206605601
Deliberação (extrato) n.º 2100/2012
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 do Baixo Ave a licenciada Annabelle Lopes
Pereira Fernandes, 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
Annabelle Lopes Pereira Fernandes, nascida em 25 de outubro de
1973.
Licenciada em Gestão, pela Universidade Lusíada do Porto, 1997.
No período compreendido entre outubro de 1996 e janeiro de 1998
exerceu funções comerciais e de consultora para os negócios e gestão,
na DB Vida — Companhia de Seguros de Vida, S. A. — Grupo Deustche
Bank, no Porto.
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No período compreendido entre abril de 1997 e setembro de 1999,
exerceu funções de prestação de serviços como técnica superior na
ENGENHO — Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este,
Instituição Particular de Solidariedade Social, em Vila Nova de Famalicão.
Técnica superior assessora, do quadro do IEFP, I. P., admitida a 1 de
outubro de 1999, atualmente com contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
No período compreendido entre outubro de 1999 e julho de 2003
exerceu funções de técnica superior na Unidade de Desenvolvimento do
Emprego do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, trabalhando
em vários programas e medidas de emprego.
No período compreendido entre agosto de 2003 e junho de 2005
exerceu funções de técnica superior, no Núcleo dos Serviços de Gestão
do Emprego do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, trabalhando em todas as áreas: administrativa, financeira e recursos humanos.
Em janeiro de 2004 passou a técnica superior assessora do IEFP, I. P.
Desde julho de 2005 que exerce funções de coordenadora do Núcleo de Serviços de Gestão do Centro de Emprego de Vila Nova de
Famalicão.
206605489
Deliberação (extrato) n.º 2101/2012
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 do Médio Ave, a licenciada Rosa Cristina da
Silva Dias, 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
Rosa Cristina da Silva Dias, nascida a 14 de outubro de 1972.
Licenciatura em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade do Porto — 1997.
Percurso Profissional:
1998-2012 — Conselheira de Orientação Profissional no Centro de
Emprego do Médio Ave;
1997-1998 — Psicóloga Clínica — Empresa: Despertar, L.da (Viana
Castelo);
1993-1997 — Secretária de Direção — Empresa: Realizar — Eventos
Especiais, SA (Porto).
Funções Desempenhadas: Formação Profissional, orientação escolar e
profissional e programas de emprego. Oradora convidada em seminários
e ações de formação diversos.
206605634
Deliberação (extrato) n.º 2102/2012
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 de Vila Nova de Gaia, o licenciado João Pedro
Lopes Fernandes, 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
João Pedro Lopes Fernandes, nascido a 2 de novembro de 1971,
natural do Porto.
Bacharel em Gestão pelo Instituto Superior de Administração e Gestão
do Porto, concluído a 1 de setembro de 1994 e licenciado em Gestão
Financeira pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto,
concluído a 18 de fevereiro de 1997.
Certificado de Aptidão Profissional (CAP) como formador, emitido
a 12 de fevereiro de 2001.
Técnico Superior a exercer funções no Centro de Emprego de Vila
Nova de Gaia desde 19 de maio de 1997.
Técnico Superior Assessor a partir de 1 de janeiro de 2002 (Concurso
de Promoção relativo ao ano 2001).
Técnico Superior Consultor a partir de 1 de janeiro de 2008 (Concurso
de Promoção relativo ao ano 2007).
Coordenador do Núcleo de Gestão do Centro de Emprego de Vila
Nova de Gaia, desde 9 de agosto de 2001 até à presente data.
Participação no grupo de trabalho de suporte ao desenvolvimento e
implementação do SIGOFA — Sistema de Gestão Orçamental, Financeira e Administrativa, no período de 2001 a 2004.
Participação no grupo de trabalho de suporte ao desenvolvimento e
implementação do MACORE — Manuais de Processos e Procedimentos
de Contabilidade Geral, Contabilidade Analítica e Reembolsos, nos anos
de 2006 e 2007. Formador Interno no IEFP, I. P. Participação como
orador em seminários em representação do IEFP, I. P.
Presidente da Comissão de Fiscalização e Verificação de Contas
do CINCORK — Centro de Formação Profissional da Indústria de
Cortiça, em representação do IEFP, I. P., a partir de 3 de junho de 2004.
206605731
Deliberação (extrato) n.º 2103/2012
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 Valongo, a licenciada
Ana Cristina Almeida Miguel, 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 Cristina Almeida Miguel, nascida a 21 de maio de 1972.
Licenciada em Ciências Empresariais, especialização em Marketing,
pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, em 1994.
Técnica superior assessora dos quadros do IEFP, I. P., a exercer
funções no Centro de Emprego de Valongo desde dezembro de 2011.
No período compreendido entre março de 2006 e novembro de 2011,
exerceu funções de coordenadora do Núcleo de Serviços de Gestão no
Centro de Emprego do Porto.
Durante o ano 2005 integrou o grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento e implementação do projeto MAPA (manuais de processos
e procedimentos administrativos), tendo sido formadora dos módulos
“MAPA-armazéns” e “MAPA-património” na Delegação Regional do
Norte do IEFP, I. P.
No período compreendido entre outubro e dezembro de 2002 foi
formadora do módulo “SIGOFA-Aquisições” na Delegação Regional
do Norte do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 2002 e 2003 integrou a equipa de
consultores responsável pelo desenvolvimento e implementação do
SIGOFA (sistema de gestão orçamental, financeira e administrativa).
No período compreendido entre setembro de 1999 e fevereiro de 2006,
exerceu funções de técnica superior na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros da Delegação Regional do Norte do IEFP, I. P.
No período compreendido entre julho de 1995 e junho de 1998,
exerceu funções de deputy supervisor e relief manager na Marks &
Spencer Portugal.
No período compreendido entre abril 1994 e junho de 1995, responsável pela abertura e divulgação da delegação no Porto da STAP — Reparação, Cons. e Modificação de Estruturas, SA.
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