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 Deliberação (extrato) n.º 342/2017
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na 

alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e 
dos artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão 
atual, nomear, em regime de substituição, a seguinte trabalhadora do 
mapa de pessoal do ISS, I. P., que detém a competência técnica e aptidão 
para o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular anexa à presente Deliberação:

1 — Licenciada Paula Maria Oliveira Beleza, técnica superior, no 
cargo de chefe de Setor de Atendimento e Acompanhamento Social 1, do 
Núcleo de Intervenção Social, da Unidade de Desenvolvimento Social 
e Programas, do Centro Distrital de Aveiro.

A presente Deliberação produz efeitos a 20 de março de 2017.

16 de março de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui 
Fiolhais.

Nota Curricular
Paula Maria Oliveira Beleza, Licenciada em Serviço Social pelo 

lnstituto Superior de Serviço Social do Porto, Mestre em Serviço So-
cial e Política Social pelo lnstituto Superior de Serviço Social do Porto 
e com Curso de Especialização em “Mediação e Gestão de Confli-
tos” promovido pela Associação de Investigação e Debate em Serviço 
Social — CFP.

Desde 3 de novembro de 1997 é Técnica Superior no Centro Distrital 
de Aveiro do Instituto da Segurança Social, I. P., Núcleo de Intervenção 
Social/Unidade de Desenvolvimento Social e Programas, onde de-
sempenha funções de Técnica Superior de Serviço Social, ao nível do 
Atendimento e Acompanhamento Social, assim como de representação 
do Serviço em diversas áreas, nomeadamente Rede Social, Proteção 
Civil, entre outros.

Exerce funções de Coordenadora do Núcleo Local de Inserção (NLI) 
de Espinho desde março 2008.

Exerceu o cargo de Presidente da Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens em Risco (CPCJ) de Espinho, nos anos 2000 e 2001.

Em 6 de janeiro de 1997 ingressou no Centro Regional de Segurança 
Social do Porto, tendo desempenhado funções de Técnica Superior de 
Serviço Social numa equipa de intervenção no âmbito da Divisão de 
Ação Social Comunitária /Serviço de Emergência Social onde perma-
neceu até outubro de 1997.

De 1994 a 1996 realizou um Estágio pré -profissional no Setor da 
Saúde, no Serviço de Neurologia do Hospital Geral de Santo António 
(HGSA), Porto, Consulta Multidisciplinar de Epilepsia, tendo colabo-
rado na Investigação “A Satisfação dos utentes na Consulta de Epilepsia 
do HGSA” e na Investigação “Multicenter Prospective Study on the 
Everday Life Risks in Patients with Epilepsy “, realizada por 7 (sete) 
países europeus.

Ao longo do seu percurso profissional frequentou várias ações e cursos 
de formação em diversas áreas.
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 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes 
com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

Despacho n.º 3634/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei 

n.º 36/2017, de 28 de março, designo Luiz Antonio Bassani Teixeira para 
exercer, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, 
as funções de investigador no Gabinete de Prevenção e Investigação de 
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de junho de 
2016.

18 de abril de 2017. — O Diretor, Nelson Rodrigues de Oliveira.
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 Aviso n.º 4629/2017

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, con-

jugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, notificam -se os candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e 
categoria de assistente técnico, aberto pelo Aviso n.º 10677/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 26 de agosto de 2016, 
que a lista de ordenação final, devidamente homologada por meu despa-
cho de 29 de março de 2017, se encontra afixada nas instalações do Insti-
tuto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., em Lis-
boa, e disponibilizada na respetiva página eletrónica, em www.impic.pt.

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

3 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando 
José de Oliveira da Silva.
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 ECONOMIA
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria

Despacho n.º 3635/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de adjunta do meu Gabinete, a 
licenciada Ana Paula Marques Fernandes Simão, Técnica Superior do 
mapa de pessoal dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública.

2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pelo orçamento do meu gabinete.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos a 1 de abril de 2017.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

27 de março de 2017. — O Secretário de Estado da Indústria, João 
Pedro do Rego dos Santos Vasconcelos.

ANEXO

Nota Curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome — Ana Paula Marques Fernandes Simão
Data de nascimento — 10 de fevereiro de 1964
Nacionalidade — Portuguesa.

 Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário
e da Construção, I. P.

Aviso n.º 4628/2017

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, con-

jugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, notificam -se os candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento de cinco postos de trabalho da carreira 
e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 8832/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho de 2016, 
que a lista de ordenação final, devidamente homologada por meu despa-
cho de 29 de março de 2017, se encontra afixada nas instalações do Insti-
tuto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., em Lis-
boa, e disponibilizada na respetiva página eletrónica, em www.impic.pt.

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

3 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando 
José de Oliveira da Silva.
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