ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Despacho Presidente n.º 2018/10
Nomeação da Administradora da ESEP

Nos termos das competências que me são conferidas pelo artigo 48.º dos Estatutos da ESEP,
homologados pelo Despacho normativo n.º 26/2009, de 16 de julho, do Ministro da ciência, tecnologia
e ensino superior, publicado em Diário da República n.º 136, 2.ª série, de 16 de julho, e pelo artigo
123.º do Regime jurídico das instituições de ensino superior, Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro,
nomeio, em comissão de serviço, Administradora da ESEP:
Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, técnica superior da ESEP, com contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, considerando o relevante currículo académico e profissional,
conforme nota curricular publicada em anexo, e a larga experiência profissional no âmbito da gestão
financeira, orçamental e de recursos humanos, sendo possuidora da experiência, formação e
competências técnicas adequadas ao exercício das funções inerentes ao cargo de Administrador.
A presente nomeação produz efeitos à data do presente despacho.
Ao GDIAP para divulgar e ao CGR-RH para publicar em Diário da República.

Porto e ESEP, 22 de fevereiro de 2018.
O Presidente,

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho)

ANEXO

Nota curricular
1. Dados pessoais
Nome:

Virgínia Cláudia Teixeira Moreira

Data de Nascimento:

14 de março de 1976

Naturalidade:

Mafamude

2. Formação Académica
Licenciatura em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto,
dezembro 2001 – média de 14 valores;
Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto, junho 1997 - média de 14 valores.
3. Experiência profissional (mais relevante)
Administradora da Escola Superior de Enfermagem do Porto (desde dezembro de 2009);
Coordenadora Geral de Serviços na Escola Superior de Enfermagem do Porto (entre janeiro e dezembro
de 2009);
Técnica Superior, na área da contabilidade, em instituições de ensino superior público, desde outubro
de 1997 até dezembro de 2008;
Assistente convidada do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, na área de
contabilidade pública, no período compreendido entre dezembro de 2002 e novembro de 2009;
Formadora na área de contabilidade pública desde 2006.
4. Formação Profissional (mais relevante)
“Curso de Alta Direcção em Administração Pública”, realizado em 2009, com a duração de 530 horas,
organizado pelo INA, com a classificação final de 16,6 valores;
“Diploma de especialização em Avaliação de Desempenho”, realizado em 2008, com a duração de 120
horas, organizado pelo INA, com média final de 17,3 valores;
“O contrato de seguro”, realizado em fevereiro de 2018, organizado pelo IGAP;
“Alterações ao CCP: o novo regime do DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto”, realizado em novembro de
2017, organizado pelo IPCA;
“Novo regulamento geral de proteção de dados”, realizado em maio de 2017, organizado pelo IGAP;

“O SNC AP”, realizado em novembro de 2016, organizado pelo IGAP;
“Como elaborar planos de gestão de riscos e corrupção e infrações conexas”, realizado em abril de
2016, organizado pelo IGAP;
“Contratação pública e organização e Processo do Tribunal de Contas - visto prévio”, realizado em
setembro de 2015, organizado pela Secretaria - Geral, Ministério da Educação e Ciência;
“XV Congresso Internacional de contabilidade e auditoria – A contabilidade e o interesse público”,
realizado em junho de 2015, organizado pela Ordem dos Contabilistas certificados;
“Novo Código do procedimento administrativo”, realizado em abril de 2015, organizado pelo INA;
“Gestão do património imobiliário do Estado”, realizado em novembro de 2014, organizado pela
Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência;
“XIII congresso internacional de custos”, realizado em 2013, organizado pela OTOC;
“Integrar diferentes instrumentos de gestão na construção do orçamento”, realizado em 2013,
organizado pelo INA, com a classificação final de 17 valores;
“O novo estatuto do pessoal dirigente”, realizado em 2012, organizado pelo IGAP;
“Seminário sobre responsabilidade financeira de titulares de cargos públicos”, realizado no ano de
2011, organizado pelo INA;
” O novo código de contratação pública”, realizado em 2010, organizado pelo INA.
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contabilista certificado n.º 36100, com inscrição válida desde 1997.

