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MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL
Autoridade para as Condições do Trabalho
Despacho (extrato) n.º 4002/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência do meu despacho datado de 11 de fevereiro de 2014, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria
de coordenador técnico de José Luís Salvador Duarte, nos termos do
disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, tendo
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei
Nome

n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos a 11/02/2014, integrando,
assim, um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Autoridade para
as Condições do Trabalho e sendo posicionado na posição remuneratória
1, nível remuneratório 14 da tabela remuneratória única.
7 de março de 2014. — O Inspetor-Geral, Pedro Nuno Pimenta Braz.
207673839

Casa Pia de Lisboa, I. P.
Declaração de retificação n.º 288/2014
Tendo sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 38, de 24 de fevereiro de 2014, aviso (extrato) n.º 2951/2014, a lista
nominativa dos trabalhadores cuja relação jurídica de emprego público
cessou com a Casa Pia de Lisboa no ano 2013, retifica-se que onde
se lê:
Carreira

Helena Augusta Vieira Borges Oliveira Dâmaso . . . . . . . . . . . . . Técnica Superior . . . . . .

Posição Remuneratória

Motivo Cessação

15.ª

Saída Procedimento Concursal.

Posição remuneratória

Motivo da cessação

deve ler-se:
Nome

Carreira

Helena Augusta Vieira Borges Oliveira Dâmaso . . . . . . . . . . . . . Técnica superior. . . . . . .

15.ª

Consolidação de mobilidade.

27 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Unidade de Recursos Humanos, Isabel Maria Amarante Palminha.
207674851

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 674/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º 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 n.º 3
do artigo 3.º 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 fevereiro de 2014,
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 Gestão de Projetos e Sistemas
de Informação, da Direção de Serviços de Sistemas de Informação, do
Departamento de Instalações e Sistemas de Informação, o licenciado
Luís Manuel de Gabriel Vicente, que detém a competência técnica e
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, com efeitos a 1 de março de 2014.
5 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco
Xavier Soares de Albergaria d’Aguiar.
Nota curricular
Identificação:
Nome: Luís Manuel de Gabriel Vicente;
Data de nascimento: 28 de abril de 1963.
Habilitações académicas e formação complementar:
Curso Superior de Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações pelo
Instituto Militar dos Pupilos do Exército;
Formação nas áreas da informática (administração de sistemas, bases
de dados e comunicações);
Curso do FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública no
Instituto Nacional de Administração (INA) (2007).
Experiência profissional mais relevante:
2013 até à presente data — Técnico Superior Consultor no Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP) a desempenhar funções na Di-

reção de Serviços de Sistemas de Informação, sendo atualmente o Gestor
de Projeto do novo Portal Corporativo e Colaborativo do IEFP;
2005-2012: Diretor da Unidade de Sistemas de Informação do Instituto
de Gestão do Fundo Social Europeu e Responsável pela Segurança dos
Sistemas de Informação a partir de 2010;
2009: Representante do IGFSE na Comissão de Sistemas de Informação do Instituto de Informática, IP;
1996-2005 — Técnico Superior Consultor no Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP), responsável pela infraestrutura e administração das redes Novell tendo vindo mais tarde a integrar o grupo de
trabalho para a reestruturação das redes da Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo (DRLVT) ficando, ainda, responsável pela migração dos
dados para uma arquitetura de rede MS Windows. Coordenou ainda
vários grupos de trabalho, de salientar o (i) de estudo, análise e desenvolvimento de uma aplicação, a ser usada pelos Conselheiros de Orientação
Profissional, Sistema de Gestão de Candidatos a Formação (SGCF),
para encaminhamento dos candidatos para os Centros de Formação e o
de (ii) análise e desenvolvimento do Sistema de Gestão Administrativa
Financeira (SGAF), para pagamento aos formadores.
1993-1996: Chefe de Divisão de Organização e Informática da DRLVT
do IEFP -Nesse período, coordenou a instalação das redes informáticas
Novell e a implementação da aplicação da Área Financeira, nos Serviços
de Coordenação, Centros de Emprego e Formação da DRLVT.
1988-1993: Responsável pelo sector da informática no Departamento
para os Assuntos do Fundo Social Europeu — Procedeu ao levantamento,
análise funcional e desenvolvimento de uma aplicação para a gestão dos
processos do Fundo Social Europeu entre 1986 e 1989, tendo a mesma
sido desenvolvida e implementada num equipamento NCR Tower 600,
Unix System V, utilizando a tecnologia de base de dados Informix. Assumiu também o desenvolvimento e manutenção evolutiva da aplicação
para o tratamento e gestão do QCAI, desenvolvida pela Digital Equipment
Coorporation, utilizando para o efeito a tecnologia de base de dados Vax
RDB, no desenvolvimento a ferramenta RAD Vax Rally e Vax Cobol.
1987: Técnico Superior de Informática no Núcleo de Planeamento
Global, Organização e Informática do IEFP, sendo responsável pelos
dois sistemas ICL DRS300 CPM.
1984: Técnico de «Field Service» na Cassel-Data/Data General, destacado para a Sede do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa.
Carreira na Administração Pública:
Técnico superior consultor do mapa de pessoal do Instituto do
Emprego e Formação Profissional.
207667197

