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B) Caracterização do posto de trabalho:

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 1385/2012
Nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e após homologação da vogal do conselho diretivo
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., por
despacho de 12.01.2012, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
comum para ocupação de dois postos de trabalho para a carreira e
categoria de técnico superior, visando o exercício de funções em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, conforme aviso n.º 5269/2011, de 22 de fevereiro,
referência 2011/DGF, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 37, de 22 de fevereiro.
Lista unitária de ordenação final
Referência 2011/DGF
Ordenação

Candidatos aprovados

Valores

1.º

Maria Margarida Romero Ferreira Baltazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Carlos Batista de Figueiredo . . . . . . . .
Ana Sofia Nené Gonçalves Rebelo . . . . . . .
Rosalina Maria Vultos Rocha Rodrigues . . .
Ondina Telma Maximiano Trindade . . . . . .

17,58

2.º
3.º
4.º
5.º

14,91
11,64
11,51
10,29

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a
lista de ordenação final é afixada na sede do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P., sita na Av.ª Manuel da Maia,
n.º 58, 1049 -002, em Lisboa, e publicitada na página eletrónica
deste Instituto, em http://www.seg -social.pt/inst.asp?05.09.14, nos
termos do n.º 3 do artigo 30.º da mesma Portaria, por remissão do
n.º 5, do citado artigo 36.º Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso nos termos do artigo 39.º
da referida Portaria.
18 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
205641118

Instituto de Informática, I. P.
Aviso n.º 1386/2012
Recrutamento de 2 Técnicos Superiores por mobilidade interna
para o Instituto de Informática, I. P.
O Instituto de Informática, I. P., doravante II, I. P., pretende
recrutar, mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos
artigos 59.º a 63.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, um técnico superior para as atividades previstas para a Área de Aquisições
e Contratos do Departamento de Administração Geral, conforme
constante na alínea e) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 635/
2007 de 30 de maio.
A) Caracterização da oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade interna na carreira e categoria de técnico
superior.
N.º de postos de trabalho: 2
Remuneração: A remuneração a atribuir é a correspondente à posição
remuneratória atualmente detida pelo trabalhador.

Garantir a boa execução e gestão dos contratos; Assegurar que as
aquisições e os concursos públicos se processam de acordo com os
procedimentos e legislação previstos no âmbito da Administração Pública; Gerir procedimentos concursais; Gerir fornecedores; Produzir
relatórios de gestão.
C) Requisitos de admissão:
Habilitação literária: Licenciatura.
Relação jurídica: trabalhadores que possuam atualmente uma relação
jurídica de emprego público, em regime de nomeação ou de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
D) Perfil pretendido:
Conhecimentos comprovados de legislação relativa à contratação
pública, nomeadamente no código dos contratos públicos; Bons
conhecimentos dos circuitos administrativos para efeitos de aquisições no âmbito da Administração Pública e de sistemas de informação suportados por plataformas electrónicas; Experiência em
aquisições e gestão de contratos; Experiência na utilização do ERP
SAP (preferencial), concretamente no módulo MM (preferencial);
Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Boa capacidade de análise e de organização, bom nível de relacionamento
interpessoal.
E) Local de trabalho: — Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 17, Edifício
Ciência I, Taguspark, 2780-920 Porto Salvo.
F) Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis, a contar da
publicação do presente aviso.
G) Formalização da candidatura:
Em requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto de Informática, IP com a menção expressa da modalidade de relação jurídica que detém, a categoria, a posição e nível
remuneratórios e o respetivo montante remuneratório, e ainda do
contacto telefónico e do endereço de correio eletrónico disponíveis;
Curriculum vitae profissional detalhado, datado e assinado, na área
de atividade pretendida; Fotocópia dos documentos comprovativos
das habilitações literárias.
H) Apresentação da candidatura:
A candidatura, identificada com a referência “Recrutamento por
mobilidade interna — Técnico de Aquisições e Contratos” deverá ser
dirigida e enviada para um dos seguintes endereços:
II-Pessoas@seg-social.pt -; ou Instituto de Informática, IP — Av.
Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 17, Edifício Ciência I, Taguspark, 2780-920
Porto Salvo.
Contacto: Ângela Carreira (21 423 30 61).
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em
www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação.
I) Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae profissional, complementada com entrevista.
25-01-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I. P., Carlos Augusto Clamote.
205652483
Aviso n.º 1387/2012
Recrutamento de 2 Técnicos Superiores por mobilidade interna
para o Instituto de Informática, IP
O Instituto de Informática, I. P., doravante II, I. P., pretende recrutar,
mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos artigos 59.º a
63.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, dois técnicos superiores
para a área de atividade prevista para o Departamento de Administração
Geral, conforme constante na alínea f) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria
n.º 635/ 2007 de 30 de maio.
A) Caracterização da oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade interna na carreira e categoria de técnico
superior.
N.º de postos de trabalho: 2

