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procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 156, de 12 de Agosto,
de que a lista de candidatos admitidos à prova escrita de conhecimentos se encontra afixada no hall de entrada do edifício do Instituto da
Segurança Social, I. P. (ISS, IP) sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, em Lisboa, bem como disponível na página electrónica do
ISS, I. P. (www.seg-social.pt — espaço do ISS, I. P.).
Os candidatos constantes da lista, ficam convocados para a prestação
da prova de conhecimentos a que alude o ponto 10.1.4 do Aviso de
Abertura, no próximo dia 16 de Abril, pelas 14:00 horas em Lisboa, em
local indicado na lista supra referida.
A prova terá a duração de 2 horas, terminará às 16:00, e será válida
exclusivamente para o procedimento concursal com a Referência M.
Os candidatos deverão estar presentes no local de realização da prova,
munidos do Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação
válido, com fotografia, com o mínimo de 45 minutos de antecedência
a fim de serem encaminhados para as respectivas salas.
Após as 14:15 não será admitida a entrada nas salas de nenhum
candidato.
A falta de comparência na prestação da prova de conhecimentos
determina a exclusão do procedimento concursal.
31 de Março de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204535582
Aviso n.º 8561/2011
Procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010, para
ocupação de 1 posto de trabalho no mapa de pessoal do Centro
Distrital da Guarda — DRH/TS/132/Referência I/2010
Convocatória para a prova escrita de conhecimentos
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o júri notifica os candidatos ao
procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010,
publicado na 2.ª série do Diária da República, n.º 156, de 12 de Agosto,
de que a lista de candidatos admitidos à prova escrita de conhecimentos
se encontra afixada no hall de entrada do edifício do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, IP) sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82,
em Lisboa, bem como disponível na página electrónica do ISS, I. P.
(www.seg-social.pt — espaço do ISS, IP).
Os candidatos constantes da lista, ficam convocados para a prestação
da prova de conhecimentos a que alude o ponto 10.1.4 do Aviso de
Abertura, no próximo dia 16 de Abril, pelas 14:00 horas em Lisboa, em
local indicado na lista supra referida.
A prova terá a duração de 2 horas, terminará às 16:00, e será válida
exclusivamente para o procedimento concursal com a Referência I.
Os candidatos deverão estar presentes no local de realização da prova,
munidos do Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação
válido, com fotografia, com o mínimo de 45 minutos de antecedência
a fim de serem encaminhados para as respectivas salas.
Após as 14:15 não será admitida a entrada nas salas de nenhum
candidato.
A falta de comparência na prestação da prova de conhecimentos
determina a exclusão do procedimento concursal.
31 de Março de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204535485
Aviso n.º 8562/2011
Procedimento concursal comum para constituição de reserva interna
de recrutamento na carreira e categoria de técnico superior 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 constituição de reserva interna de recrutamento, da carreira e categoria de técnico superior, do
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, no Centro Distrital da Guarda, conforme Aviso
n.º 21751/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de
28 de Outubro — DRH/TS/144/2010.

Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final:
1.º António Manuel Gonçalves Raposo — 12,325 valores.
A presente lista foi homologada por despacho de 30 de Março de
2011, 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 de 2010.
31 de Março de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
204535922
Aviso n.º 8563/2011
Procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010,
para ocupação de 1 posto de trabalho no mapa de pessoal
do Centro Distrital de Vila Real — DRH/TS/132/Referência R/2010
Convocatória para a prova escrita de conhecimentos
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o júri notifica os candidatos ao procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010, publicado
na 2.ª série do Diária da República, n.º 156, de 12 de Agosto, de que a
lista de candidatos admitidos à prova escrita de conhecimentos se encontra afixada no hall de entrada do edifício do Instituto da Segurança
Social, I. P. (ISS, I. P.), sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82,
em Lisboa, bem como disponível na página electrónica do ISS, I. P.
(www.seg-social.pt — espaço do ISS, I. P.).
Os candidatos constantes da lista ficam convocados para a prestação
da prova de conhecimentos a que alude o ponto 10.1.4 do Aviso de
Abertura, no próximo dia 16 de Abril, pelas 14:00 horas em Lisboa, em
local indicado na lista supra referida.
A prova terá a duração de 2 horas, terminará às 16:00, e será válida
exclusivamente para o procedimento concursal com a Referência R.
Os candidatos deverão estar presentes no local de realização da prova,
munidos do Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação
válido, com fotografia, com o mínimo de 45 minutos de antecedência
a fim de serem encaminhados para as respectivas salas.
Após as 14:15 não será admitida a entrada nas salas de nenhum
candidato.
A falta de comparência na prestação da prova de conhecimentos
determina a exclusão do procedimento concursal.
31 de Março de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204535899
Aviso n.º 8564/2011
Procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010, para
ocupação de 1 posto de trabalho no mapa de pessoal do Centro
Distrital de Viana do Castelo — DRH/TS/132/Referência Q/2010
Convocatória para a prova escrita de conhecimentos
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o júri notifica os candidatos ao procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 16168-A/2010, publicado
na 2.ª série do Diária da República, n.º 156, de 12 de Agosto, de que a
lista de candidatos admitidos à prova escrita de conhecimentos se encontra afixada no hall de entrada do edifício do Instituto da Segurança
Social, I. P. (ISS, I. P.), sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82,
em Lisboa, bem como disponível na página electrónica do ISS, I. P.
(www.seg-social.pt — espaço do ISS, I. P.).
Os candidatos constantes da lista, ficam convocados para a prestação
da prova de conhecimentos a que alude o ponto 10.1.4 do Aviso de
Abertura, no próximo dia 16 de Abril, pelas 14:00 horas em Lisboa, em
local indicado na lista supra referida.
A prova terá a duração de 2 horas, terminará às 16:00, e será válida
exclusivamente para o procedimento concursal com a Referência Q.
Os candidatos deverão estar presentes no local de realização da prova,
munidos do Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação
válido, com fotografia, com o mínimo de 45 minutos de antecedência
a fim de serem encaminhados para as respectivas salas.
Após as 14:15 não será admitida a entrada nas salas de nenhum
candidato.

