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A frequentar Curso FORGEP, Programa de Formação em Gestão 
Pública do INA;

IV — Experiência Profissional:
Desde 11 de junho de 2012, técnica superior jurista, na Autoridade 

Metropolitana de Transportes do Porto;
De 2006 a junho de 2012, técnica superior Jurista, na Câmara Mu-

nicipal da Trofa, Responsável pelo Gabinete de Apoio à Assembleia 
Municipal e Juntas de Freguesia. No desempenho das suas funções 
coordenou como Técnica Municipal para o efeito, o Processo Censos 
2011; o Processo Eleitoral para a eleição do Presidente da República em 
janeiro 2011, e em junho 2011, o Processo Eleitoral para a Assembleia 
da República;

De 2007 a 2009, Responsável pelo Gabinete Jurídico e de Conten-
cioso da Presidência da Câmara Municipal da Trofa, com destaque 
para a coordenação do Processo de Contencioso Administrativo, sobre 
a delimitação do território entre o Município de Origem (Santo Tirso) 
e o Município da Trofa;

De 2005 a 2006, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara do 
Marco de Canaveses, coordenadora na implementação de diversos 
procedimentos com vista às alterações estruturais e organizacionais a 
implementar na autarquia;

De 1999 a 2009, coordenou quatro ações inspetivas IGF, IGAL, Tribu-
nal de Contas e Tutelar (uma, relativa à gestão financeira do município 
em ambiente POCAL) de que o município foi alvo, sendo da sua autoria 
todo o procedimento do contraditório — Câmara Municipal da Trofa;

De 1999 a 2009, coordenou todos os processos conducentes à obtenção 
de visto, junto do Tribunal de Contas;

De 1999 a 2005, coordenação na criação e instalação do município. 
Realização de estudos e outros trabalhos de natureza jurídica conducente 
à definição e concretização das políticas do município, nomeadamente 
a elaboração de regulamentos; orçamentos previsionais; planos de ati-
vidades anuais; elaboração de pareceres; contas de gerência; acompa-
nhamento de processos judiciais; análise de contratos de concessão de 
serviços públicos; instrução de processos disciplinares;

Acompanhamento de todos os procedimentos conducentes à imple-
mentação dos serviços municipais.

V — Outra Experiência Profissional:
De 2004 a 2009, membro da direção da APEM — Associação Por-

tuguesa de Empresas Municipais;
De 2004 a 2009, formadora no CEFA — Centro de Estudos e for-

mação Autárquica;
De 2002 a 2005, assessora jurídica da TROFÁGUAS  — Serviços 

Ambientais, EM;
Em 2002, formadora na Câmara Municipal do Porto;
Em 2002, formadora no IRCUP — Reitoria da Universidade do Porto;
De 2001 a 2004, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Mu-

nicipal da Trofa;
De 1999 a 2001, Chefe de Gabinete da Comissão Instaladora do 

Município da Trofa;
Em 1999 foi Adjunta do Gabinete da Presidência da Comissão Ins-

taladora do Município da Trofa.
206556565 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 16180/2012
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º e dos n.os 2 

e 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 
conferida pelas posteriores alterações, conjugados com o artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril torna -se público que por despacho 
do Inspetor -Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, 
proferido ao abrigo de competência própria, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso 
no Diário da República, o presente procedimento concursal comum 
para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria 
de assistente técnico, e simultaneamente para constituição de reserva 
de recrutamento, para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho 
tendo em vista a satisfação de necessidades futuras na mesma carreira 
e categoria, do mapa de pessoal desta Autoridade na Direção Regional 
do Norte, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro e da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, em confor-
midade com o seguinte.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento no próprio organismo, presumindo -se a inexistência de reservas 
de recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º 
e seguintes da referida Portaria.

3 — Legislação aplicável — O recrutamento rege -se pela Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro e Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezem-
bro, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pela Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril e pelo Código do Procedimento Administrativo.

4 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal é vá-
lido para a ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo 
máximo de 18 meses contados da data de homologação da lista de 
ordenação final (reserva de recrutamento interna), nos termos dos n.os 1 
a 3 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

5 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1 (um) lugar, 
constituindo -se reserva de recrutamento para o preenchimento de 2 
(dois) postos de trabalho cujas vagas venham a ocorrer no mapa de 
pessoal da ASAE.

6 — Modalidade de relação jurídica de emprego a constituir — Con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

7 — Caracterização do posto de trabalho — Exercício de funções com 
grau de complexidade 2 constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro. Genericamente caracteriza -se pelo exercício das seguintes 
funções: tratamento administrativo e informático da correspondência re-
cebida e a expedir; preparação da documentação para despacho; arquivo; 
atendimento telefónico; acompanhamento da gestão da frota automóvel 
e da mercadoria apreendida, e em geral, realizar as demais tarefas de 
apoio administrativo que se mostrem necessárias.

8 — Local de Trabalho — Direção Regional do Norte da ASAE, sita 
na Rua Latino Coelho, n.º 339, no Porto.

9 — Posicionamento remuneratório — O posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado terá em conta o preceituado no artigo 55.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, após o termo do procedimento 
concursal, sendo efetuado nos termos dos artigos 24.º e 26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, mantidos em vigor pelo n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, estando vedada 
qualquer valorização remuneratória dos trabalhadores candidatos ao 
presente procedimento concursal.

10 — Requisitos de admissão — Ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado já estabelecida ou encontrar-
-se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos enunciados 
no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

10.1 — Requisito específico:
Habilitações académicas: ser titular do nível habilitacional de grau 2, 

equivalente ao 12.º ano de escolaridade.
10.2 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habi-

litacional por formação adequada ou experiência profissional.
10.3 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 40.º da Lei 

n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, aplicável ex vi artigo 20.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, não serão admitidas candidaturas 
de trabalhadores de órgãos ou serviços das administrações regionais 
e autárquicas.

10.4 — Em conformidade com o estipulado pelo n.º 2 do artigo 39.º 
da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, não poderão ser opositores 
ao presente procedimento concursal os candidatos referidos na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 39.º do citado diploma legal.

10.5 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

11 — Apresentação da candidatura:
11.1 — Prazo — O prazo para a presentação da candidatura é de 

10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso 
no Diário da República.
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11.2 — Formalização da candidatura — Nos termos das disposições 
conjugadas dos artigos 27.º e 51.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, a candidatura deve ser formalizada em suporte de papel, me-
diante o preenchimento obrigatório do formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 08 de maio de 2009, disponível para download na página 
eletrónica da ASAE (www.asae.pt), em “ASAE» Recursos Humanos» 
Concursos» Novos recrutamentos”.

11.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte do 
candidato determina a sua exclusão ao procedimento concursal.

11.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pesso-
almente, após o seu correto preenchimento, durante as horas normais de 
funcionamento da secção de Expediente da ASAE, sita na Av. Conde de 
Valbom, n.º 98, 1050 — 070 Lisboa, ou por carta registada com aviso de 
receção para a mesma morada, endereçada à ASAE, Divisão de Recursos 
Humanos e Expediente, em envelope fechado com indicação exterior 
“procedimento concursal comum para um posto de trabalho da carreira 
de assistente técnico”, bem como o número do aviso de abertura, de-
vendo a sua expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega 
das candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas.

11.5 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

11.6 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem 
constar, designadamente, as habilitações literárias e as funções que 
exerce, bem como as que exerceu, com a indicação dos respetivos perío-
dos de permanência, as atividades relevantes, assim como a formação 
profissional detida (cursos, especializações, estágios, seminários, ações 
de formação, etc., com referência à sua duração em dias e horas e as 
entidades promotoras) os quais, no entanto, só poderão ser tidos em conta 
pelo júri se devidamente comprovados, mediante fotocópia legível. Estes 
elementos só serão considerados quando relacionados com o posto de 
trabalho caracterizado no ponto 7. deste Aviso;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Fotocópia legível do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte ou do cartão de cidadão;
d) Declaração, devidamente autenticada e atualizada, com data pos-

terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da 
qual conste inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato é 
titular;

ii) A identificação da modalidade da relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida e a respetiva antiguidade na categoria 
e na carreira;

iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 
com indicação do respetivo valor;

iv) A avaliação do desempenho, com referência aos valores quanti-
tativos e qualitativos, obtida nos últimos três anos, ou sendo o caso, a 
indicação dos motivos de não avaliação em 1 ou mais anos, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro;

e) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com 
data posterior à do presente Aviso, na qual conste a caracterização das 
funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo trabalhador em SME, por 
último ocupou.

11.6.1 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos de admissão, bem como os indispensáveis para efetuar a 
avaliação do candidato, nomeadamente, o curriculum vitae, determina 
a exclusão do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 9 
do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

11.6.2 — A não apresentação dos restantes documentos determina 
a não valorização dos factos ou situações que por eles deveriam ser 
comprovados.

11.6.3 — O júri pode exigir aos candidatos que apresentem docu-
mentos comprovativos de factos por eles referidos no curriculum que 
possam relevar para a apreciação do seu mérito e que se encontrem 
deficientemente comprovados.

11.6.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11.6.5 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 

da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

12 — Métodos de seleção: Considerando que a Direção Regional 
do Norte tem vindo a debater -se com um grave problema de falta de 

recursos humanos, potenciado pelo elevado número de aposentações 
que irão ocorrer, afetando em particular a categoria ora em concurso, 
e no intuito de assegurar a prossecução das atribuições e competências 
que lhe estão cometidas, afigurando -se como absolutamente necessário 
garantir a ocupação do posto de trabalho em questão, o presente pro-
cedimento reveste caráter urgente, pelo que, apenas será utilizado, ao 
abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, um único método de seleção obrigatório — avaliação 
curricular — complementado por entrevista profissional de seleção 
como método de seleção facultativo.

12.1 — Caráter eliminatório: Cada um dos métodos de seleção tem 
caráter eliminatório, sendo excluídos do procedimento, os candidatos 
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
de seleção, não lhes sendo aplicável, nesse caso, o método de seleção 
seguinte.

13 — Avaliação Curricular: A avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em causa, designadamente:

a) A habilitação académica de base;
b) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 

descritas no ponto 7. do presente Aviso, destinada a avaliar se, e em que 
medida, os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias 
ao exercício da função;

c) A formação profissional, isto é, ações de formação e de aperfeiço-
amento profissional relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da função;

d) A avaliação do desempenho, relativa ao último período (não su-
perior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou atividades 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

13.1 — Na avaliação curricular é adotada a escala de valoração de 
0 a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma caráter 
eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem valo-
ração inferior a 9,5 valores.

14 — Método de seleção facultativo ou complementar: O método 
de seleção facultativo ou complementar a utilizar será a entrevista pro-
fissional de seleção.

14.1 — Entrevista profissional de seleção: Visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

14.2 — A entrevista profissional de seleção, de caráter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será ela-
borada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada, traduzindo a presença ou ausência das 
competências em análise.

15 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de sele-
ção — A classificação final dos candidatos que completem o procedi-
mento, constituído pela avaliação curricular e entrevista profissional de 
seleção, será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com expressão até 
às centésimas, e resulta da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 0,70) +(EPS × 0,30)
Sendo que:

CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção
16 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 

a adotar são os constantes do artigo 35.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro.

17 — São excluídos os candidatos que não compareçam à entrevista 
profissional de seleção, bem como os que obtenham uma valoração 
inferior a 9,5 valores em qualquer um dos métodos de seleção consi-
derados.

18 — Os candidatos admitidos que obtenham classificação igual ou 
superior a 9,5 valores na avaliação curricular serão convocados para a 
realização da entrevista profissional de seleção, por notificação, nos ter-
mos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
e por uma das formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local 
da realização da mencionada entrevista profissional de seleção.

19 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, notificados por 
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uma das formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

19.1 — O exercício do direito de participação dos interessados é 
efetuado através do modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despa-
cho n.º 11.321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
08 de maio de 2009, disponível para download na página eletrónica da 
ASAE (www.asae.pt), em “ASAE» Recursos Humanos» Concursos» 
Novos recrutamentos”.

20 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da ASAE e disponibilizada na 
sua página eletrónica.

21 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos 
têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que o solicitem.

22 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, 
em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantita-
tivas obtidas em cada método de seleção, considerando -se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e pú-
blico da ASAE e disponibilizada na sua página eletrónica (www.asae.pt)

24 — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

25 — Composição do júri do procedimento — O júri do presente 
procedimento tem a seguinte composição:

Presidente — José Domingos Gomes Maia, chefe de equipa mul-
tidisciplinar do Núcleo de Instrução Processual da Direção Regional 
do Norte.

1.º Vogal efetivo — Aida Arlete de Sousa Dias, Técnica Superior.
2.º Vogal efetivo — José Alberto Gomes de Teiga Mano, Inspetor 

Principal.
1.º Vogal suplente — Maria Teresa Monteiro Pereira Marques, Téc-

nica Superior.
2.º Vogal suplente — Maria Manuela Fernandes Rodrigues Morais, 

Coordenadora Técnica.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

26 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente Aviso será publicitado 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação no Diário da República, na página eletrónica da 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (www.asae.pt), e em 
jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contado da data de publicação no Diário da República.

20 de novembro de 2012. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206554589 

 Direção-Geral do Consumidor

Aviso n.º 16181/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 75.º, e o n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, e após homologação da Ata do júri constituído para o efeito, 
torno público a conclusão, com sucesso, com a classificação final de 
17,833 valores, do período experimental, da trabalhadora Inês Ferreira 
Pereira da Silva Guerra Madaleno, na carreira e categoria de técnico 
superior.

19 de novembro de 2012. — A Diretora -Geral, Teresa Moreira.
206555114 

 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1816/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 1 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 5 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 15 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 ven-
cimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, 
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em regime de 
substituição, Diretor -Adjunto do Centro de Emprego e Formação Pro-
fissional do Pinhal Interior Norte, o licenciado Rui Pedro de Oliveira 
Dias Matos Lopes, que detém a competência técnica e aptidão para o 
exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular 
em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.

2012 -11 -26. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.

Nota curricular
Rui Pedro de Oliveira Dias Matos Lopes, nascido a 1 de junho de 

1976.
Licenciado em Direito, pela Universidade Internacional.
Pós -Graduação em Direito do Consumo, pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra.
Pós -Graduação em Direito das Empresas, pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra.
Frequentou com aproveitamento o nível I do Curso Livre de Alemão, 

na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Frequentou com aproveitamento o Estágio de Advocacia no Conselho 

Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados.
No período compreendido entre 1 de novembro de 2003 e 30 de junho 

de 2007, exerceu funções como Técnico Superior na Assessoria Jurídica 
da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.

No período compreendido entre 1 de julho de 2007 e 4 de janeiro de 
2010, exerceu funções como Técnico Superior na Divisão de Apoio Téc-
nico e Administrativo na Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.

No período compreendido entre 5 de janeiro de 2010 e 6 de outubro 
de 2010, exerceu em regime de substituição, cargo de Diretor de Centro 
do Centro de Emprego da Marinha Grande. No período compreendido 
entre 7 de outubro de 2010 até à presente data, exerceu em comissão 
de serviço, o cargo de Diretor de Centro do Centro de Emprego da 
Marinha Grande.
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 Deliberação (extrato) n.º 1817/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 1 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 5 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 15 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 ven-
cimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, 
conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em regime de 
substituição, Diretora -Adjunta do Centro de Emprego e Formação Pro-
fissional do Porto, a licenciada Maria do Rosário Correia Fortes Morais 
Rebelo, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das 
funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com 
efeitos a 19 de novembro de 2012.

2012 -11 -26. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’Aguiar.

Nota curricular
Maria do Rosário Correia Fortes Morais Rebelo, nascida a 12 de 

dezembro de 1973.
Licenciada em Gestão de Empresas, pela Universidade Portucalen-

se — Infante D. Henrique.
Frequentou o Programa Avançado de Gestão de Recursos Humanos, 

pela Universidade Católica Portuguesa — Faculdade de Ciências Eco-
nómicas e Empresariais.

Técnica Superior do IEFP, IP desde 19 de maio de 1997.
No período compreendido entre maio de 1997 e agosto de 2001 

exerceu funções de técnica superior na Unidade de Desenvolvimento 
do Emprego do Centro de Emprego da Maia.

Em 1999, Tutora de estágio, no âmbito de Ação de Formação “Estágios 
Profissionais para a Área do Emprego”.




