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a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
18 — A ordenação final dos candidatos é efetuada de acordo com a
escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética
ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de
seleção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtiverem
classificação inferior a 9,5 valores.
19 — A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão afixadas em local visível e público das instalações da Junta
de Freguesia de Campolide e disponibilizadas na sua página eletrónica
em www.jf-campolide.pt, na área de “Recrutamento”. A referida lista
de classificação final será ainda notificada aos candidatos nos termos
do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.
20 — Júri do concurso: Presidente: António Galindro, Engenheiro
Informático; Vogais efetivos: Catarina Esteves, Técnica Superior, que
substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos, e Joana
Lousada, Técnica Superior; Vogais Suplentes: Catarina Costa, Assistente
Técnica, e Joana Lopes, Técnica Superior.
27 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Campolide, André Nunes de Almeida Couto.
310813698

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO MIGUEL DO RIO TORTO
E ROSSIO AO SUL DO TEJO
Aviso n.º 12122/2017
Homologação das listas unitárias de ordenação final do procedimento concursal para ocupação de quatro postos de trabalho para
a carreira e categoria de Assistente Operacional, para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se público que as listas unitárias de ordenação final, relativas ao procedimento concursal comum publicado pelo Aviso
n.º 607/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 09, de 12 de janeiro e
homologadas em reunião de Executivo no dia 26 de setembro de 2017,
se encontram publicitadas em local público e visível das instalações da
União das Freguesias.
28 de setembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Luís Teixeira Alves.
310817561

PARTE J1
TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

Aviso n.º 12123/2017

aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de cargo de direção intermédia
de 1.º grau, Diretor do Departamento de Comunicação e Gestão do
Cliente, do Instituto de Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público que, se encontra

25 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
310809842

Instituto da Segurança Social, I. P.

