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Diário da República, 2.ª série — N.º 36 — 22 de Fevereiro de 2010
No período compreendido entre Junho de 2000 e 28 de Dezembro de
2009, exerceu o cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego e
Formação Profissional de Portimão.
Data: 2010-02-12. — Nome: Sara Maria Murta Ribeiro, Cargo:
Directora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico.
202918766
Deliberação (extracto) n.º 384/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e
Formação Profissional, I. P., de 5 de Janeiro de 2010, e ao abrigo da
portaria n.º 66/90, de 27 de Janeiro, é exonerado da Função Pública, a
seu pedido, com efeitos a 31 de Dezembro de 2008, o funcionário público
do quadro de pessoal do Instituto do Emprego e Formação Profissional,
IP, Quirino Barroso Barata.
Data: 2010-02-12. — Nome: Sara Maria Murta Ribeiro, Cargo: Directora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico.
202918896

Instituto da Segurança Social, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Aviso n.º 3705/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro — 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 ocupação de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro — Instituto
da Segurança Social, IP, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 15563/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 4 de Setembro
de 2009 — DRH/AT/43/2009.
Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados:
1.º Classificado — Ana Paula Arede Silva Pereira Bastos — 12,65
2.º Classificado — Elsa Maria Nogueira Neves Abreu — 12,50
3.º Classificado — Maria Cristina Pereira Santos — 11,80
4.º Classificado — Hermínio Manuel Fonseca Marques — 10,60
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, IP, de 29 de Janeiro de 2010,
tendo sido afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro, sito na
Rua Dr. Alberto Soares Machado, em Aveiro, e publicitada na página
electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914286
Aviso n.º 3706/2010
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 de Braga — 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 ocupação de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — Instituto
da Segurança Social, IP, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 15494/2009,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 3 de Setembro
de 2009 — DRH/AT/44/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação Nome Valor
1.º Classificado Maria Amélia Costa Pereira Lopes — 13,90
2.º Classificado Rui Alexandre Apresentação Ramoa — 12,70
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 29 de Janeiro de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital de Braga, sito na Praça da Justiça,
em Braga, e publicitada na página electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914334
Aviso n.º 3707/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — 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 ocupação de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — Instituto
da Segurança Social, IP, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 15568/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 4 de Setembro
de 2009 — DRH/AT/46/2009.
Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados:
1.º Classificado — Abílio Fernando Dores Oliveira — 16,00
2.º Classificado — Teresa Lima Santos Ribeiro — 14,40
3.º Classificado — Maria Isabel Barbosa Marques Azevedo — 13,40
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 29 de Janeiro de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital de Braga, sito na Praça da Justiça,
em Braga, e publicitada na página electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914415
Aviso n.º 3708/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — 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 ocupação de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — Instituto
da Segurança Social, IP, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 15496/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 3 de Setembro
de 2009 — DRH/AT/45/2009.
Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados:
1.º Classificado — Abílio Fernando Dores Oliveira — 16,00
2.º Classificado — Anabela Jesus Gorjão Gomes — 13,70
3.º Classificado — António Manuel Gonçalves Rodrigues — 12,70
4.º Classificado — Luís António Rodrigues — 12,70
5.º Classificado — Maria Conceição Afonso Barroso Moura Alves — 12,70
6.º Classificado — Francisco Manuel Tomé Valente Vale — 12,50
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A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 29 de Janeiro de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital de Braga, sito na Praça da Justiça,
em Braga, e publicitada na página electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914375
Aviso n.º 3709/2010
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 de Aveiro — 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 ocupação de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico,
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, na Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 15564/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 172, de 4 de Setembro de 2009 — DRH/AT/42/2009.

sido afixada no edifício do Centro Distrital de Braga, sito na Praça da
Justiça, em Braga, e publicitada na página electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914634
Aviso n.º 3711/2010
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 de Braga — 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 ocupação de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico, do
mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — Instituto da Segurança
Social, IP, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na Unidade de Prestações
e Atendimento, conforme Aviso n.º 15498/2009, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 171, de 3 de Setembro de 2009 — DRH/AT/47/2009.
Candidatos aprovados:

Candidatos aprovados:

Lista unitária de ordenação final

Lista unitária de ordenação final
Ordenação

1.º
2.º
3.º

Nome

Maria Cristina Pereira Santos . . . . . . . . . . . . .
Elsa Maria Nogueira Neves Abreu . . . . . . . . .
Hermínio Manuel Fonseca Marques . . . . . . . .

Ordenação

Nome

Valor

1.º Classificado
2.º Classificado
3.º Classificado
4.º Classificado
5.º Classificado
6.º Classificado
7.º Classificado

Maria Luísa Pereira Carvalho Correia . . . .
Abílio Fernando Dores Oliveira. . . . . . . . .
Maria Isabel Barbosa Marques Azevedo. . .
António Manuel Gonçalves Rodrigues . . .
Luís António Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Conceição Afonso Barroso Moura Alves
Francisco Manuel Tomé Valente Vale . . . .

17,90
14,80
13,40
12,70
12,70
12,70
12,50

Valor

13,00
12,50
10,60

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, I. P., de 29 de Janeiro de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro, sito na Rua Dr. Alberto
Soares Machado, Aveiro, e publicitada na página electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914691
Aviso n.º 3710/2010
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 Braga — 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 ocupação de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de técnico
superior, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — Instituto
da Segurança Social, I. P., visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 15492/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 3 de Setembro
de 2009 — DRH/TS/48/2009.
Candidatos aprovados:

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 29 de Janeiro de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital de Braga, sito na Praça da Justiça,
em Braga, e publicitada na página electrónica do Instituto.
8 de Fevereiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202914448
Aviso n.º 3712/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — 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 ocupação de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico, do
mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga — Instituto da Segurança
Social, IP, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na Unidade de Desenvolvimento Social, conforme Aviso n.º 15493/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 3 de Setembro de 2009 — DRH/AT/49/2009:
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final

Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

1.º Classificado Sérgio Paulo Gomes de Passos . . . . . .
2.º Classificado Estrela Martins Maia Romão . . . . . . . .

Valor

14,40
11,80

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, I. P., de 29 de Janeiro de 2010, tendo

Ordenação

Nome

1.º classificado José João Carvalho Pinto . . . . . . . . . . . . . .
2.º classificado Maria Umbelina Dias Fortunas Fidalgo Almeida
3.º classificado André Vasconcelos Oliveira Monteiro. . . .

Valor

15,30
14,40
11,80

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 29 de Janeiro de 2010, tendo sido

