62545

Diário da República, 2.ª série — N.º 249 — 27 de Dezembro de 2010
Aviso n.º 27270/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal dos Serviços Centrais — Instituto da Segurança
Social, I. P.

da Guarda, sito na Avenida Coronel Orlindo de Carvalho, Guarda, e
publicitada na página electrónica do Instituto.
16 de Dezembro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenço.
204083131

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, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final, do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e
categoria de técnico superior, no mapa de pessoal dos Serviços Centrais, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, no Gabinete de Planeamento, conforme Aviso n.º 17911-B/2010, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 176, de 9 de Setembro — DRH/TS/137/2010.
Candidatos aprovados:
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

Nome

Valor

Mirian Tais Sá Nogueira Soares Frederico . . .
16,80
António Dias Costa Borges da Silva . . . . . . . .
14,20
João Miguel de Sousa Leal . . . . . . . . . . . . . . . (a) 12,88
Gonçalo Nuno Fernandes Teixeira Boavida . . .
11,90
Carla Susana Almeida Carvalho Garrido. . . . .
11
Luís Manuel Azevedo Moreira Magalhães de
Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,67

(a) Candidato com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado — artigo 6.º, n.º 6, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

A presente lista foi homologada por despacho de 13 de Dezembro
de 2010, do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos
Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo
de competência delegada do Conselho Directivo, através da Deliberação
n.º 2143/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de
22 de Novembro, tendo sido afixada na Alameda D. Afonso Henriques,
n.º 82, Lisboa, e publicitada na página electrónica do Instituto.
16 de Dezembro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenço.
204083326
Aviso n.º 27271/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Centro Distrital da Guarda — 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de assistente
técnico, no mapa de pessoal do Centro Distrital da Guarda, visando o
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na Equipa de Administração e Património,
conforme Aviso n.º 14190/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 154, de 11 de Agosto — DRH/AT/20/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

1.º

Nome

Joaquim d’Assunção André Teixeira . . . . . . .

Aviso n.º 27272/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital da Guarda — 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de assistente
técnico, no mapa de pessoal do Centro Distrital da Guarda, visando o
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, na área de Assuntos Jurídicos e
Contencioso, conforme Aviso n.º 14192/2009, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de Agosto — DRH/AT/21/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1.º

Júlio Manuel Janela Cunha . . . . . . . . . . . . . .

11,8

A presente lista foi homologada por despacho de 13 de Dezembro
de 2010, do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos
Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo
de competência delegada do Conselho Directivo, através da Deliberação
n.º 2143/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de
22 de Novembro, tendo sido afixada no edifício do Centro Distrital
da Guarda, sito na Avenida Coronel Orlindo de Carvalho, Guarda, e
publicitada na página electrónica do Instituto.
16 de Dezembro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenço.
204083148
Aviso n.º 27273/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Viseu — 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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final,
do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de técnico
superior, por licenciado em Direito, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Viseu, visando o exercício de funções em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme
Aviso n.º 15509-A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 150, de 4 de Agosto — DRH/TS/130/Referência P/2010.

Valor
Ordenação

Nome

Valor

1.º

Sónia Marina Rodrigues Grabulho . . . . . . . . . .

11,92

14,4

A presente lista foi homologada por despacho de 13 de Dezembro
de 2010, do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos
Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo
de competência delegada do Conselho Directivo, através da Deliberação
n.º 2143/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de
22 de Novembro, tendo sido afixada no edifício do Centro Distrital

A presente lista foi homologada por despacho de 13 de Dezembro de 2010,
do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo de competência delegada
do Conselho Directivo, através da Deliberação n.º 2143/2010, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 22 de Novembro, tendo sido afixada

