2019

Diário da República, 2.ª série — N.º 11 — 16 de janeiro de 2019
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.
3 de janeiro de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I. P., Paula Margarida Barrocas Salgado.
311961776

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 1030/2019
Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se publico, que as listas de candidatos admitidos e
excluídos relativas ao procedimento concursal comum com vista ao
preenchimento de 2 postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, IP,
aberto pelo Aviso n.º 11197/2018, com a referência DRH/TS/24/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 156 de 14 de agosto, se
encontram disponíveis, para consulta, nas instalações do ISS, I. P. sitas
na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, r/c, em Lisboa e na respetiva
página eletrónica em www.seg-social.pt
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 31.º da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e no Código do
Procedimento Administrativo, ficam os candidatos notificados, para,
caso queiram, se pronunciarem, no âmbito do direito de audiência de
interessados.
Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito de
reapreciação por parte do júri deverão ser apresentados através do preenchimento do Formulário para o exercício do direito de participação
dos interessados, aprovado mediante Despacho n.º 11321/2009, de 8 de
maio, conforme o estabelecido no n.º 1 do artigo 51.º da suprarreferida
Portaria.
O formulário para o exercício do direito de participação dos interessados encontra-se disponível em www.seg-social.pt — área do Instituto
da Segurança Social, I. P., e deverá ser remetido para o endereço eletrónico ISS-RH-PCE-TS24@Seg-Social.pt, identificado em assunto
com a “Referência DRH/TS/24/2018”, devendo o seu envio ocorrer,
impreterivelmente, até ao 10.º dia útil, contado da data da publicação
do presente aviso, sob pena de não ser considerado.
29 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Fiolhais.
311916204
Aviso n.º 1031/2019
Processo disciplinar — Notificação
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, fica notificada Vera Alexandra Ferreira Azevedo, trabalhadora
oriunda do mapa de pessoal da Câmara Municipal da Trofa, que esteve
em regime de mobilidade no Centro Distrital de Viana do Castelo do
Instituto da Segurança Social, IP, que, no âmbito do Processo Disciplinar n.º 01/MBM/2018 que lhe foi instaurado e que se encontra a correr
termos no Núcleo de Apoio Jurídico do Centro Distrital de Braga, por
não ter sido possível a efetivação da sua notificação pessoal ou por via
postal, foi contra ela deduzida Acusação.
Mais fica notificada de que, nos termos do citado n.º 2 do artigo 214.º
do mesmo Estatuto Disciplinar, dispõe do prazo de 30 dias, contados a
partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, para apresentar a sua defesa, por escrito, no processo
disciplinar que se encontra pendente contra si neste Instituto, podendo,
no mesmo prazo, consultar o aludido processo nas instalações do Núcleo
de Apoio Jurídico do Centro Distrital de Braga, sitas à Praça da Justiça,
em Braga, durante as horas de expediente.
7 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311916018
Aviso n.º 1032/2019
Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se publico, que as listas de candidatos admitidos e
excluídos relativas ao procedimento concursal comum com vista ao
preenchimento de 11 postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.,

aberto pelo Aviso n.º 11200/2018, publicado no Diário da República,
2.ª série n.º 156 de 14 de agosto, com a referência DRH/TS/23/2018, se
encontram disponíveis, para consulta, nas instalações do ISS, I. P., sitas
na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, Lisboa e na respetiva página
eletrónica em www.seg-social.pt
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 31.º da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e no Código do
Procedimento Administrativo, ficam os candidatos notificados, para,
caso queiram, se pronunciarem, no âmbito do direito de audiência de
interessados.
Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito de
reapreciação por parte do júri deverão ser apresentados através do preenchimento do Formulário para o Exercício do Direito de Participação
dos Interessados, aprovado mediante Despacho n.º 11321/2009, de 8 de
maio, conforme o estabelecido no n.º 1 do artigo 51.º da supra-referida
Portaria.
O formulário para o exercício do direito de participação dos interessados encontra-se disponível em www.seg-social.pt — área do Instituto da Segurança Social, I. P. e deverá ser remetido para o endereço
eletrónico ISS-RH-PCE-TS23@Seg-Social.pt, identificado em assunto
com a “Referência DRH/TS/23/2018”, devendo o seu envio ocorrer,
impreterivelmente, até ao 10.º dia útil, contado da data da publicação
do presente aviso, sob pena de não ser considerado.
19 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Fiolhais.
311963882
Aviso n.º 1033/2019
Procedimento concursal com vista à constituição de reservas
de recrutamento na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Referência DRH/TS/3/2019
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho
do Presidente do Conselho Diretivo do ISS, I. P., de 11 de dezembro de
2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento
concursal com vista à constituição de reservas para a carreira e categoria
de técnico superior, do mapa de pessoal deste Instituto — Departamento
de Proteção contra os Riscos Profissionais — na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Foi executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação/valorização profissional, tendo
a entidade gestora do sistema de valorização profissional (INA) emitido
a declaração de inexistência.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento no próprio organismo.
3 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista
no artigo 37.º da LTFP, conjugada com as disposições da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril e Código do Procedimento Administrativo
(CPA).
4 — O procedimento concursal visa o recrutamento por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo o recrutamento efetuado de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.
5 — Postos de trabalho sujeitos a contratação:
Na carreira e categoria de técnico superior, previstos no mapa de
pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. para a área de atuação
de Instrumentos Internacionais do Departamento de Proteção contra os
Riscos Profissionais.
6 — Caracterização do posto de trabalho:
No que respeita ao conteúdo funcional dos postos de trabalho a ocupar, com as especificidades da área de atuação referida no ponto 5 do
presente aviso e conforme consta do anexo ao supra, referido diploma
legal, consiste especificamente em:
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica
que fundamenta e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos
com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de

