13354

Diário da República, 2.ª série — N.º 125 — 30 de junho de 2017

Elemento do Agrupamento de Exames Lisboa Central do Júri Nacional
de Exames de 2002 a 2005.
Formador certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.
Lecionou várias ações de formação em centros de formação de professores.
Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Lecionou várias ações de formação em instituições privadas de formação.
Formação
Frequentou várias ações de formação presenciais e a distância para
professores.
Representações
Tem representado Portugal em reuniões internacionais no âmbito da
participação no estudo internacional ICILS 2018 (International Computer and Information Literacy Study) na qualidade de Coordenador
de Domínio.
310562849
Deliberação n.º 598/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º dos Estatutos do
IAVE, I. P., aprovados em anexo à Portaria n.º 99/2015, de 1 de abril,
procede-se à publicação do extrato da deliberação do Conselho Diretivo,
de 24 de abril de 2017, que aprovou a criação, com efeitos a 1 de maio
de 2017 e pelo período de dois anos, da Equipa Multidisciplinar de
Estudos Internacionais de Avaliação de Alunos e que designou como
Chefe de Equipa a mestre Vanda Maria dos Santos Lourenço, técnica
superior do mapa de pessoal deste Instituto, dado ser detentora de aptidão
e competência técnica para o exercício das funções, como decorre da
nota curricular anexa.
9 de junho de 2017. — A Vogal do Conselho Diretivo, Sandra Silva
Pereira.
Nota Curricular
Nome: Vanda Maria dos Santos Lourenço
Data de Nascimento: 09-07-1970
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações Académicas
Pós-Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais (ISCTE,
2014).
Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologia de Informação
(ISCTE, 2006).
Licenciatura em Sociologia (ISCTE, 1996).
Atividade Profissional
Técnica Superior no Instituto de Avaliação Educativa, I. P. (IAVE),
desde novembro de 2015. Desempenha funções de assessoria técnica
para a aplicação dos estudos internacionais de avaliação educativa
de alunos em Portugal (PISA, TIMSS, PIRLS e TIMSS Advanced),
designadamente na preparação da informação para os quadros de amostragem nacionais; na coordenação de equipas de aplicadores de teste e
de operadores de dados; no tratamento e validação de informação; na
análise de resultados e redação dos relatórios nacionais.
Colaboradora no IAVE entre maio de 2010 e setembro de 2013 ao
abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público. Desempenhou
funções de assessoria técnica na gestão, georreferenciação e tratamento
de informação relativa aos resultados da avaliação externa das aprendizagens — exames nacionais, provas finais de ciclo, testes intermédios
e provas de aferição.
Colaboradora no ProjAVI — grupo responsável pelos estudos internacionais de avaliação internacional de alunos entre 2012 e 2013.
Investigadora no Observatório das Atividades Culturais entre 1997
e 2010.
Formação
Frequentou várias ações de formação em software específico para
tratamento e análise de informação no âmbito dos estudos internacionais.
Representações
Tem representado Portugal em diversas reuniões internacionais de
preparação dos estudos internacionais promovidas pela OCDE e pela
IEA — consórcios responsáveis pelos estudos com participação portuguesa desde 2012.
310562857

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7306/2017
Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º e no disposto no n.º 5
e no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho de 2014, que
aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, torna-se público
que, por meu despacho de 29 de maio de 2017, a trabalhadora abaixo
mencionada concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira
e categoria de técnico superior, na sequência da celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com este
Instituto.
Nome

Cláudia Filipa Pereira Teixeira . . .

Data de integração
no mapa
de postos de trabalho

Classificação

01/11/2016

16 valores

30 de maio de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
310556085

Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização
da Segurança Social, I. P.
Deliberação n.º 599/2017
O Conselho Diretivo delibera renovar a comissão de serviço do Licenciado Pedro Manuel Gomes da Costa Gomes Andrade, como dirigente
intermédio de 2.º grau (diretor de administração de fundos), no cargo
de Diretor do Departamento de Apoio à Gestão do Instituto de Gestão
de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P., nos termos e
para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterado pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, n.º 68/2013, de 29 de agosto e n.º 128/2015, de 3 de setembro. A renovação da comissão de serviço fundamenta-se na avaliação
global do desempenho verificada e nas atividades e resultados obtidos,
conforme expresso na avaliação e no relatório apresentado. A renovação
da comissão de serviço produz efeitos a 2 de junho de 2017.
24 de maio de 2017. — O Diretor do Departamento de Apoio à Gestão,
Pedro Manuel Gomes da Costa Gomes Andrade.
310555923

Instituto da Segurança Social, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 600/2017
Através da Deliberação n.º 114/2017, de 13 de abril, o Conselho
Diretivo delibera a cessação da designação, em regime de substituição,
de Maria Fernanda Silva Monteiro Pereira, no cargo de Coordenadora
do Serviço Local de Matosinhos, do Centro Distrital do Porto, com
efeitos a 16 de abril de 2017.
13.abril.2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui Fiolhais.
310561609
Deliberação (extrato) n.º 601/2017
Através da Deliberação n.º 118/2017, de 13 de abril, do Conselho
Diretivo, foi aceite o pedido de cessação da designação, em regime de
substituição, apresentado por Manuel Cardoso Ferrinho, no cargo de
Diretor da Unidade de Prestações e Contribuições, do Centro Distrital
de Viseu, com efeitos imediatos.
13 de abril de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
310561382
Deliberação (extrato) n.º 602/2017
Através da Deliberação n.º 114/2017, de 13 de abril, o Conselho
Diretivo delibera a cessação da designação, em regime de substituição,

