MUNICÍPIO DE ALMADA
CÂMARA MUNICIPAL
Nota Curricular

1 – Dados Pessoais
Nome: Cristina Manuela Simões de Gusmão Nogueira Hermenegildo.
2 – Habilitações literárias
Licenciatura em Administração Regional e Autárquica, em 3 de novembro de 1999, pela
Universidade Independente.
Pós-Graduação em Gestores de Formação para a Administração Local, em 16 de outubro de 2007,
pela Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal.
3 – Experiência Profissional
Técnica Superior no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Almada, desde 5/3/2002, tendo
desempenhado funções na área de Recursos Humanos, com incidência na área da formação
profissional, assumindo desde janeiro de 2006, a coordenação funcional do Gabinete de
Formação e Valorização Profissional desenvolvendo, nomeadamente, as seguintes matérias:
Aplicação e análise do diagnóstico de necessidades de formação; elaboração da proposta do plano
de formação interna e externa; responsável pela execução e controlo pedagógico do plano de
formação, através da seleção de formadores ou entidades formadoras, e do planeamento dos
recursos materiais e meios logísticos para o desenvolvimento das ações de formação; articulação
com o Gabinete de Ergonomia, Higiene e Segurança nas matérias de prevenção de riscos
profissionais e promoção da saúde e da capacidade para o trabalho; elaboração de pedidos de
financiamento ao Fundo Social Europeu mediante a apresentação de candidaturas ao programa
FORAL e POPH, respetivos pedidos de saldo intermédio e saldo final; acompanhamento às
auditorias dos projetos financiados; procedeu à monitorização das renovações da Câmara
Municipal de Almada enquanto entidade formadora acreditada pelo CEFA, com a mudança do
sistema de acreditação para certificação, procedeu à instrução do processo para certificação da
CMA como entidade formadora; análise de propostas dos serviços para verificação do
cumprimento dos preceitos legais; convite às entidades para apresentação de propostas de
formação e elaboração das propostas de parecer prévio vinculativo; apresentou para aprovação
Procedimentos de Controlo Interno no âmbito das ações de formação extra-plano; coordenação
e acompanhamento do Protocolo com o Centro Qualifica no âmbito do Projeto de Qualificação
Escolar dos Trabalhadores da Câmara – QUALIFICA CMA.

4 - Formação Profissional
“Curso de SNC-AP”
“Código do Procedimento Administrativo”
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“Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas”
“Norma NP EN ISSO / IEC 17025:2005”
“Gestão de equipas de Trabalho “
“Regime Contrato Trabalho em Funções Públicas”
“Integração Atendimento Presencial”
“Gestão Documental/WorkFlow “
“Gestão da Mudança”
“Planeamento e Gestão Orçamental”
“Preparação de Júri para Concurso”
“Diagnóstico de Necessidades e elaboração do Plano de Formação”
“Seminário formos 2001/2002”
“IV Encontro Nacional de Formação Profissional para a Administração Pública”
“Técnicas de Entrevista”
“Formação Pedagógica de Formadores”
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