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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.
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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.
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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.
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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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