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TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Autoridade para as Condições do Trabalho
Declaração de Retificação n.º 123/2019
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho (extrato)
n.º 12256/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de
dezembro, relativo à consolidação definitiva da mobilidade na carreira
de inspetor superior do trabalho (carreira especial não revista), categoria
de inspetor principal, da trabalhadora Sofia Basto São Jorge Simão, no
mapa de pessoal da Autoridade para as Condições do Trabalho, cumpre
proceder à respetiva retificação, nos termos a seguir:
Onde se lê «[...] Sofia Basto São Jorge Simão.» deve ler-se «[...] Sofia
Basto São Jorge Simões.».
16 de janeiro de 2019. — A Inspetora-Geral, Maria Luísa Torres de
Eckenroth Guimarães.
311996599

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 2059/2019
Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com vista ao preenchimento de postos de trabalho na
categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do
Instituto da Segurança Social I. P. Referência DRH/TS/2/2018.
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 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento,
com vista ao preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira
de técnico superior a afetar às áreas de atuação de Apoio Jurídico e de
Apoio à Direção do Centro Distrital de Faro, aberto através do Aviso
n.º 7502/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de
5 de junho de 2018, com a Referência DRH/TS/2/2018:
Refª A:
Posição

1
2

Candidatos

Hernâni José Venâncio Inácio . . . . . . . . . . . . .
Guida Isabel Simões Paiva. . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
final

14,54
12,14

Refª B:
Posição

Candidatos

Classificação
final

1
2
3
4

Susana de Fátima Pires Boneco Morgado . . . .
Isabel Cristina Estêvão Machado. . . . . . . . . . .
Alexandra das Dores Cadete Figueiredo Carrapiço
Delfim Nelson Garrido Fernandes . . . . . . . . . .

15,48
15,40
10,62
9,72

A presente lista foi homologada por despacho de 8 de janeiro de 2019,
tendo sido publicitada na página eletrónica do Instituto.
10-01-2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311996858
Aviso n.º 2060/2019
Procedimento concursal com vista à constituição de reservas
de recrutamento na carreira e categoria de assistente
técnico do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Referência DRH/AT/1/2019
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

4735

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, I. P., de 11 de dezembro 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 com vista à constituição de reservas para a carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal deste Instituto — Centro
Distrital do Porto — na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
1 — Foi executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação/valorização profissional, tendo
a entidade gestora do sistema de requalificação/valorização profissional
emitido a declaração de inexistência.
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, conjugada com as disposições 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 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 assistente técnico, previstos no mapa de
pessoal do Instituto da Segurança Social — Centro Distrital do Porto — exclusivamente para a área de atuação de Gestão do Cliente.
6 — Caracterização do posto de trabalho:
Aos postos de trabalho a ocupar correspondem, em conformidade com
o conteúdo funcional no anexo referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 88.º
da LTFP, na carreira e categoria de assistente técnico, o exercício de
funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau de
complexidade médio, na área funcional de Gestão do Cliente:
Atendimento, prestação de informações, orientação e encaminhamento
ao público, agindo como facilitador da relação do cidadão-cliente com
o Sistema de Segurança Social;
Disponibilização, com rigor e objetividade, das informações que se
revelem necessárias e adequadas às questões suscitadas;
Realização das funções de acordo com as exigências, critérios, padrões
e prazos estabelecidos.
7 — Local de trabalho: na área de intervenção do Centro Distrital
do Porto.
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 — Nível habilitacional:
Para ingresso na carreira de assiste técnico é exigida a titularidade do
12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado, conforme
expresso na alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não se colocando
a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissional.
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: 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, para a
categoria e carreira de assistente técnico (€ 683,13).
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.

