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mobilidade, na mesma categoria e posição remuneratória, no mapa de
pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., da Técnica Superior Denisa Susana Teixeira de Carvalho. A celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
9 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311820373
Aviso (extrato) n.º 17217/2018
Por meu despacho de 30 de outubro de 2018, e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e 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. da Assistente Técnica
Ana Isabel Correia de Figueiredo. A celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado produz efeitos a 1 de
outubro de 2018.
9 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311820146
Aviso (extrato) n.º 17218/2018
Por meu despacho de 30 de outubro de 2018, e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e 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, do Assistente Técnico José Manuel Dias Amaral Sampaio.
A celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
9 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311820454
Aviso n.º 17219/2018
Por meu despacho de 6 de novembro 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 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 6 de novembro 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

Salomé de Fátima Ferreira Ramos de Freitas . . . . . . . .

Posição
remuneratória

1.ª

13 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Fiolhais.
311820795
Aviso n.º 17220/2018
Procedimento concursal no âmbito do PREVPAP, com vista ao
preenchimento de 64 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 07 de novembro 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 OE201805/0746, de 14 de maio, com vista ao preenchimento de 64 postos de trabalho na categoria e carreira de assistente
técnico a integrar no Centro Nacional de Pensões 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
14-11-2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311820632
Deliberação (extrato) n.º 1308/2018
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 Elisabete Cristina Valente Martins Paiva, técnica
superior, no cargo de Diretora da Unidade de Prestações e Contribuições,
do Centro Distrital de Évora, cessando no dia imediatamente anterior as
funções para as quais foi designada em regime de substituição.
A presente Deliberação produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
11 de outubro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.
Nota Curricular
Elisabete Cristina Valente Martins Paiva, licenciada em Gestão, pela
Universidade Aberta e Bacharel em Contabilidade e Administração,
pelo ISCAL — Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa, é técnica superior do Quadro de Pessoal do Instituto da Segurança
Social, I. P. — Centro Distrital de Évora.
Desde outubro de 2012 até à presente data, tem exercido as funções
de Diretora do Núcleo de Contribuições da Unidade de Prestações e
Contribuições do Centro Distrital da Segurança Social de Évora; entre maio de 2004 e setembro de 2012, desempenhou funções técnicas
no Núcleo de Gestão de Contribuições, designadamente o exercício
de funções de Gestor do Contribuinte e participação regular, como
testemunha da Segurança Social e/ou Ministério Público, em processos judiciais, no âmbito dos processos-crime, por abuso de confiança
contra a Segurança Social; de outubro de 2001 a abril de 2004 integrou
os quadros do IGFSS — Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social da Delegação de Évora, na categoria de técnico especializado
da carreira de apoio geral da Segurança Social: em junho de 2003 foi
colocada no Serviço de Enquadramento de Contribuintes Devedores
onde exerceu funções ligadas à implementação de medidas relativas ao
incumprimento dos contribuintes, até abril de 2004 e até maio de 2003,
desempenhou funções no Núcleo Administrativo e Financeiro, atividade
desenvolvida na dependência funcional do Diretor da Delegação, envolvendo as áreas orçamental, contabilística e tesouraria. Entre 1993 e
setembro de 2001 exerceu funções nas áreas de contabilidade e gestão
em empresas privadas.
311807235
Deliberação (extrato) n.º 1309/2018
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 Sandra Cristina Ribeiro Simões, técnica superior,
no cargo de Chefe de Equipa de Prestações do Sistema Previdencial,
do Núcleo de Prestações, da Unidade de Prestações e Contribuições do
Centro Distrital de Évora.
A presente Deliberação produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
11 de outubro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.
Nota Curricular
Sandra Cristina Ribeiro Simões, Licenciada em Gestão de Empresas
pela Universidade de Évora com especialização em Gestão do Setor
Público Administrativo, é Técnica Superior da carreira de Técnico Superior, do Instituto da Segurança Social, I. P.

