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Posição

Candidatos

Classificação
final

4
5
6
7
8
9

Rita Santos Pereira da Silva. . . . . . . . . . . . . . .
Ana Cristina Varela Gonçalves . . . . . . . . . . . .
Maria Paula Fonseca de Almeida. . . . . . . . . . .
Graça Maria da Encarnação Afonso . . . . . . . .
Filipa Maria Dias da Mata Caetano . . . . . . . . .
Ivan Pires de Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,70
14,62
13,52
13,20
12,42
11,58

A presente lista foi homologada por despacho de 2 de outubro de
2018, tendo sido afixada no edifício dos Serviços Centrais, sito na
Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, Lisboa, e publicitada na página
eletrónica do Instituto.
22-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311760393
Aviso n.º 16388/2018
Por meu despacho de 18 de setembro de 2018, e após procedimento
concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento para todas
as áreas de atuação, aberto pelo aviso n.º 4195/2018 — Referência DRH/
AT/2/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 62, de 28
de março de 2018, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador abaixo
identificado na categoria e carreira de assistente técnico e na posição
remuneratória também abaixo discriminada, para ocupação de posto
de trabalho no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.,
com efeitos a 1 de outubro de 2018, ficando o mesmo sujeito, a partir da
mesma data, à realização de período experimental, conforme alínea b)
do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
Nome

Fernando Manuel Pisco Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posição
remuneratória

5.ª

23 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311760611
Aviso n.º 16389/2018
Por meu despacho de 25 de setembro de 2018, e após procedimento
concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento para todas
as áreas de atuação, aberto pelo aviso n.º 2538/2018 — Referência DRH/
AT/1/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 38, de 22
de fevereiro de 2018, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com a trabalhadora abaixo
identificada na categoria e carreira de assistente técnico e na posição
remuneratória também abaixo discriminada, para ocupação de posto de
trabalho no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., com
efeitos a 11 de outubro de 2018, ficando a mesma sujeita, a partir da
mesma data, à realização de período experimental, conforme alínea b)
do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
Nome

Helena Luísa Pereira Pimpão Serôdio . . . . . . . . . . . . . . .

Posição
remuneratória

1.ª

24 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311768129

da mesma data, à realização de período experimental, conforme alínea b)
do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
Nome

Nuno Filipe Lemos Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posição
remuneratória

1.ª

24 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311768194
Aviso n.º 16391/2018
Procedimento concursal no âmbito do PREVPAP, com vista ao
preenchimento de 39 postos de trabalho na categoria e carreira
de assistente técnico no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 18 de setembro de 2018, foi homologada a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito do procedimento
concursal comum de regularização extraordinária de vínculos precários
(PREVPAP), publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), sob o
código de oferta OE201805/01017, de 21 de maio, com vista ao preenchimento de 39 postos de trabalho na categoria e carreira de assistente
técnico a integrar no Centro Distrital de Lisboa do mapa de pessoal do
Instituto da Segurança Social, I. P.
A referida lista de ordenação final pode ser consultada em local visível e público das instalações do ISS, I. P., sitas na Alameda
D. Afonso Henriques, n.º 82, em Lisboa, e na respetiva página eletrónica
em www.seg-social.pt
24-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311760482
Aviso n.º 16392/2018
Procedimento concursal comum no âmbito do PREVPAP, com
vista ao preenchimento de 4 postos de trabalho na categoria e
carreira de assistente técnico no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 23 de outubro de 2018, foi homologada a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito do procedimento
concursal comum de regularização extraordinária de vínculos precários
(PREVPAP), publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), sob o
código de oferta OE201806/0386, de 15 de junho, com vista ao preenchimento de 4 postos de trabalho na categoria e carreira de assistente
técnico a integrar no Centro Distrital de Braga do mapa de pessoal do
Instituto da Segurança Social, I. P..
A referida lista de ordenação final pode ser consultada em local visível e público das instalações do ISS, IP, sitas na Alameda D. Afonso
Henriques, n.º 82, em Lisboa, e na respetiva página eletrónica em
www.seg-social.pt
24-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311770072

Aviso n.º 16390/2018
Por meu despacho de 25 de setembro de 2018, e após procedimento
concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento para todas
as áreas de atuação, aberto pelo aviso n.º 15352/2017 — Referência
DRH/AT/8/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 243,
de 20 de dezembro de 2017, foi autorizada a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador
abaixo identificado na categoria e carreira de assistente técnico e na posição remuneratória também abaixo discriminada, para ocupação de posto
de trabalho no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.,
com efeitos a 15 de outubro de 2018, ficando o mesmo sujeito, a partir

Aviso n.º 16393/2018
Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com vista ao preenchimento de postos de trabalho na
categoria e carreira de assistente técnico, no mapa de pessoal do
Instituto da Segurança Social I. P. Referência DRH/AT/8/2018.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
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06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com
vista ao preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira de
assistente técnico a afetar ao Centro Distrital de Setúbal, aberto através
do Aviso n.º 8540/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 119, de 22 de junho de 2018, com a Referência DRH/AT/8/2018:
Posição

Candidato

Classificação
Final

1
2
3
4
5
6
7

Teresa Maria Gonçalves Sabino. . . . . . . . . . . .
Maria de Jesus Miguel Guerreiro Tomás José
Helena Isabel Batista Rico . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrícia Isabel Damião Pinto . . . . . . . . . . . . . .
Sandra Cristina Catalão Pereira Costa . . . . . . .
Luciane da Silva Cardoso Cabrita . . . . . . . . . .
Rute Susana Pereira da Silva . . . . . . . . . . . . . .

17,85
17,66
16,68
16,04
13,59
* 12,15
* 12,15

* Posição obtida por aplicação sucessiva dos critérios de desempate para ordenação dos
candidatos constantes no ponto 3 da ata n.º 1 do presente Procedimento Concursal.

A presente lista foi homologada por meu despacho de 23 de outubro
de 2018, tendo sido afixada no edifício dos Serviços Centrais, sito na
Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, Lisboa, e publicitada na página
eletrónica do Instituto.
25-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311770007
Aviso (extrato) n.º 16394/2018
Por meu despacho de 23 de outubro de 2018, e nos termos do disposto
do n.º 1 e da alínea b) do n.º 3 do artigo 99.º, ambos da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade, na mesma
categoria e posição remuneratória, no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P. — Centro Distrital da Guarda, da técnica superior Elsa Esperança Ribeiro Saraiva, tendo sido celebrado contrato de
trabalho em funções públicas à data do despacho.
25-10-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311769466
Aviso n.º 16395/2018
Procedimento concursal com vista à constituição de reservas
de recrutamento na carreira e categoria de técnico
superior do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Referência DRH/TS/27/2018
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.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, torna-se público que, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do ISS, IP, de 16 de outubro de
2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento
concursal para constituição de reservas de recrutamento para a carreira e
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal deste Instituto, Serviços
Centrais e Serviço Distrital de Lisboa, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Foi executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional, tendo a entidade
gestora daquele sistema (INA) emitido a declaração prevista no n.º 5
do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento no próprio organismo.
3 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista no
artigo 37.º da LTFP, regulamentada pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril e Código do Procedimento Administrativo (CPA).
4 — O procedimento concursal visa o recrutamento por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo o recrutamento efetuado de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.
5 — Postos de trabalho sujeitos a contratação:
Na carreira e categoria de técnico superior, previstos no mapa de
pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Serviços Centrais e
Centro Distrital de Lisboa — para todas as áreas de atuação.

6 — Caracterização do posto de trabalho:
No que respeita ao conteúdo funcional dos postos de trabalho a ocupar, com as especificidades da área de atuação referida no ponto 5 do
presente aviso e conforme consta do anexo ao supra referido diploma
legal, designadamente:
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica,
que fundamentam e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos,
com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de
apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais
e operativas dos órgãos e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda
que com enquadramento superior qualificado.
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou
orientações superiores.
7 — Local de trabalho: nas áreas de intervenção dos serviços enunciados no ponto 5 do presente aviso.
8 — Requisitos gerais de admissão:
Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou encontrar-se em situação de valorização profissional e
possuir os requisitos enunciados no artigo 17.º da LTFP, a saber:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções a que se candidata;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
9 — Requisitos específicos:
Nível habilitacional — Licenciatura em Direito.
10 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira e, não se encontrando em mobilidade,
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço idênticos aos postos de trabalho cuja ocupação se pretende com o presente
procedimento concursal.
11 — Posicionamento remuneratório:
Nos termos do artigo 38.º da LTFP, conjugado com o artigo 38.º da
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por força do disposto
no artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro:
11.1 — Posição remuneratória de referência: 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da TRU, para a categoria e carreira de
técnico superior (€ 1201,48).
11.2 — Não será feita qualquer valorização remuneratória dos candidatos, salvo se o trabalhador estiver integrado em carreira diferente
daquela para a qual é aberto o procedimento concursal.
12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, as candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de
2009 e disponibilizado no sítio do ISS, IP, em www.seg-social.pt, o qual
deverá ser remetidos para o endereço eletrónico ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@seg-social.pt, com a seguinte indicação no Assunto: Referência DRH/TS/27/2018.
12.2 — A remessa da candidatura por outra via determinará a sua
não consideração.
12.3 — O formulário, devidamente datado e assinado, deve obrigatoriamente, ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro;
b) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
c) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente autenticada e atualizada, da qual conste a modalidade de relação
jurídica de emprego público que detém, a antiguidade na carreira e no
exercício de funções públicas e a avaliação de desempenho (quantitativa
e qualitativa) obtida nos anos de 2012, biénio de 2013/2014 e biénio de
2015/2016 ou a declaração da sua inexistência, bem como a indicação
da posição remuneratória de que seja detentor;
d) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato se encontra afeto,
devidamente autenticada e atualizada, da qual constem as atividades
que se encontra a exercer;
e) Currículo profissional detalhado e atualizado, elaborado em modelo
disponibilizado em www.seg-social.pt, na área do ISS, IP, sendo que pode
ser exigida aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos

