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Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 12668/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal na categoria e carreira de técnico superior, no
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P./Departamento de Desenvolvimento Social/Setor da Rede Social, Transversais e Apoio Técnico dos Serviços Centrais do ISS, I. P. — Referência DRH/TS/2/2020.

Referência DRH/TS/2/2020

Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e por
despacho de 21 de janeiro de 2020, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte à publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal para constituição de reserva de recrutamento da categoria e carreira de técnico superior,
previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Nível Habilitacional — Licenciatura em Serviço Social, não havendo possibilidade de
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
2 — Caracterização do posto de trabalho para o Departamento de Desenvolvimento Social/
Setor da Rede Social, Transversais e Apoio Técnico dos Serviços Centrais do ISS, I. P.:
Promover a qualificação, o apoio técnico e a avaliação da intervenção, serviços e respostas
sociais, bem como colaborar na qualificação dos respetivos interventores;
Assegurar a orientação técnica dos Centros Distritais uniformizando e harmonizando a sua
atuação;
Contribuir para a implementação de medidas que promovam o exercício da cidadania, nomeadamente as dirigidas a pessoas em situação de maior vulnerabilidade;
Colaborar na elaboração de propostas de regulamentação e outros normativos, no âmbito
das suas competências;
Apoiar a operacionalização do processo de transferência de competências em matéria de
ação social;
Apoiar, qualificar tecnicamente e monitorizar a intervenção do ISS, I. P., no âmbito da atividade
do Departamento de Desenvolvimento Social;
Recolher e sistematizar informação e produzir análises e fundamentação de apoio a propostas.
3 — 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.
4 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra-se disponível na Bolsa
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt.
27 de julho de 2020. — A Vogal do Conselho Diretivo, Sofia Pereira.
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