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Diário da República, 2.ª série — N.º 128 — 3 de julho de 2015
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso
Aviso n.º 7392/2015
Nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, e para os devidos efeitos, faz-se público que se encontra afixada,
no placard dos serviços administrativos, a lista de antiguidade do pessoal
não docente reportada a 31 de dezembro de 2014.
O pessoal não docente dispõe de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República para reclamação, ao dirigente
máximo do serviço
29 de junho de 2015. — A Diretora do Agrupamento de Escolas
D. Dinis, Santo Tirso, Cláudia Maria da Cunha Soares.
208754743
Aviso n.º 7393/2015
Mobilidade Interna
Nos termos do disposto no artigo 51.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, prorrogo a mobilidade interna intercategorias da Assistente
Operacional, Maria Emília Gomes Martins, para o exercício de funções
de Encarregada Operacional até 31 de dezembro de 2015.
A presente prorrogação produz efeitos a partir de 2 de janeiro de
2015.
29 de junho de 2015. — A Diretora do Agrupamento de Escolas
D. Dinis, Santo Tirso, Cláudia Maria da Cunha Soares.
208754476

tações, de forma a reduzir as ineficiências existentes, o Decreto-Lei n.º
28/2015, de 10 de fevereiro, transferiu os poderes de superintendência e
tutela da Caixa Geral de Aposentações, I.P., do Ministério das Finanças
para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
Nos termos do disposto nos artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, tendo em conta o disposto no n.º 15 do artigo 3.º, no
n.º 4 do artigo 8.º e no artigo 20.º da Lei Orgânica do XIX Governo
Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de
julho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 246/2012, de 13 de novembro,
29/2013, de 21 de fevereiro, 60/2013, de 9 de maio, 119/2013, de 21
de agosto, 20/2014, de 10 de fevereiro, 178/2014, de 17 de dezembro,
e 87/2015, de 27 de maio, bem como de harmonia com o disposto no
diploma orgânico do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 167-C/2013, de 31 de dezembro,
alterado pelo Decreto-lei n.º 28/2015, de 10 de fevereiro:
1 — Delego no Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança
Social, Agostinho Correia Branquinho, com a faculdade de subdelegação,
as minhas competências próprias, e as exercidas em articulação com
outros ministérios, relativas a todos os assuntos e à prática de todos os
atos respeitantes à Caixa Geral de Aposentações, I.P..
2 — Ratifico todos os atos praticados no âmbito da delegação constante
do presente despacho desde 11 de fevereiro de 2015 até à publicação
do mesmo.
26 de junho de 2015. — O Ministro da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, Luís Pedro Russo da Mota Soares.
208752475

Despacho n.º 7353/2015
Por despacho da Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas D. Dinis,
Santo Tirso, no uso da competência delegada, foram homologados os seguintes Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, referentes ao ano letivo
2014/2015, dos Técnicos Especializados (AECs) a seguir mencionados:
Nome

Grupo

Cristina Raquel Leite de Almeida . . .
Marisa do Céu Costa Ribeiro. . . . . .

Téc. Esp. . . .
Téc. Esp. . . .

Data efeito

19-01-2015
19-01-2015

29 de junho de 2015. — A Diretora, Cláudia Maria da Cunha Soares.
208755448
Despacho n.º 7354/2015
Por despacho da Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas
D. Dinis — Santo Tirso, no uso da competência delegada, foram homologados os seguintes Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo
Certo, referentes ao ano letivo 2014/2015, dos Professores Contratados
a seguir mencionados:
Nome

Grupo

Data efeito

330
100
300
600
600
250
600

29-04-2015
29-01-2015
16-03-2015
11-05-2015
12-05-2015
18-05-2015
16-01-2015

Isabel Maria Ramos da Silva . . . . . . . . . . . . .
Maria Isabel Marques Ventura de Oliveira . . .
Orlanda Augusta Neves Barros Lobo . . . . . .
Paulo António Maias de Carvalho . . . . . . . . .
Sandra Catarina Ramalho Dias . . . . . . . . . . .
Susana Patricia Correia Vieira Mendes . . . . .
Verónica Amil Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 de junho de 2015. — A Diretora, Cláudia Maria da Cunha Soares.
208754565

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 7355/2015
Visando a instituição de regras uniformes de organização, de gestão
e de funcionamento da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposen-

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 1361/2015
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos
do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro,
e no n.º 9 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, o
Conselho Diretivo delibera nomear, em regime de comissão de serviço,
pelo período de 3 anos, 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, na redação conferida pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29
de agosto, a licenciada Felismina Paula de Sousa Moreira dos Santos,
como Coordenadora de Núcleo do Núcleo de Formação Profissional, da
Direção de Serviços de Emprego e Formação Profissional da Delegação
Regional do Norte, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos
a 29 de junho de 2015.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, a licenciada ter revelado comprovada experiência
profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas
de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e
capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular
em anexo:
Nota curricular
Felismina Paula de Sousa Moreira dos Santos, nascida a 9 de agosto de
1971, residente em Matosinhos, licenciada em Gestão pela Universidade
Lusíada do Porto, concluída em 1996.
Detentora do curso FORGEP Programa de Formação em Gestão
Pública, concluído em fevereiro de 2014.
Desde novembro de 2012 exerce as funções de Coordenadora do
Núcleo de Formação Profissional da Direção de Serviços de Emprego e
Formação Profissional da Delegação Regional do Norte do IEFP, I. P.
De julho de 2012 a novembro de 2012, exerceu as funções de Chefe
de Divisão da Divisão de Formação da Delegação Regional do Norte
do IEFP, I. P.
No período compreendido entre junho de 2010 a junho de 2012,
desempenhou funções de técnica superior na Divisão Financeira da
Delegação Regional do Norte do IEFP, I. P.
De janeiro de 2006 a maio de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora
do Núcleo de Serviços de Gestão do Centro de Formação Profissional
do Sector Terciário do Porto.

