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13 — A classificação final dos métodos anteriormente referidos será
obtida numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação da seguinte
fórmula:
CF = 0,70 AC + 0,30 EPS
em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
14 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada
em www.seg-social.pt.
15 — Os candidatos aprovados no método de seleção AC são convocados para a realização do método seguinte por uma das formas previstas
no artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
16 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 22.º da Portaria
n.º 125-A/2019, os candidatos excluídos serão notificados por uma das
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do artigo 10.º da mesma
Portaria, para a realização da audiência dos interessados nos termos
do CPA.
17 — Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 11.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, as atas do júri, onde constam os
parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos
de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final,
são publicitados, no sítio da internet da Segurança Social.
18 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adotar são os, constantes no n.º 2 do artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Conselho Diretivo do ISS, IP, é publicada na 2.ª série do Diário
da República e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos termos
do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
20 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de
março, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
discriminação”.
21 — O Júri tem a seguinte composição:
Presidente — Bruno Miguel Ramos Lourenço Branco Cardoso — Diretor do Núcleo de Administração de Pessoal, Departamento de Recursos
Humanos;
1.º Vogal Efetivo, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos — Paula Alexandra Duarte Marcelo — Técnica Superior,
Departamento de Recursos Humanos
2.º Vogal Efetivo — Ana Margarida Leitão da Silva — Técnica Superior, Departamento de Recursos Humanos
1.º Vogal Suplente — Sara Lia Salgado Graça Esteves Veiga — Técnica Superior, Departamento de Recursos Humanos
2.º Vogal Suplente — Maria do Rosário Frederico Sotério Mila — Assistente Técnica, Departamento de Recursos Humanos
22 — Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário
da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º
dia útil subsequente à publicação no Diário da República e na página
eletrónica do ISS, IP (www.seg-social.pt).
24 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
312333516
Aviso n.º 10045/2019
Através do Aviso n.º 11198/2018, publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 156, de 14 de agosto (Referência DRH/TS/22/2018),
foi aberto procedimento concursal comum para o preenchimento de
36 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa
de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Ao abrigo e nos termos do n.º 11 do artigo 13.º e artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 2019, de 30 de abril procede-se à alteração da
composição do júri, substituindo-se o primeiro vogal efetivo.
O júri terá, assim, a seguinte composição:
Presidente — Nuno Miguel dos Santos Silva, Diretor do Gabinete de
Assuntos Jurídicos e Contencioso — Serviços Centrais.
1.º Vogal Efetivo, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos — Marta Sofia Velez Caraças de Sousa Santos Garcia, Diretora
da Unidade de Contratação Pública — Departamento de Administração
e Património — Serviços Centrais.

2.º Vogal Efetivo — Carla Alexandra Marques Bom Nogueira Opinião,
Diretora da Unidade de Identificação e Qualificação — Departamento
de Prestações e Contribuições — Serviços Centrais.
1.º Vogal Suplente — Sandra Cruz Leitão, Diretora do Núcleo de
Assuntos Jurídicos e Contencioso — Centro Distrital de Lisboa.
2.º Vogal Suplente — Sandra Patrícia Castelo Branco Silva Pegas
Santos Jorge, Técnica Superior do Departamento de Recursos Humanos — Serviços Centrais.
Nos termos do n.º 11 do artigo 13.º da supra citada portaria, a alteração
na composição do júri não afeta, nem compromete todas as operações
do procedimento já efetuadas assumindo a sua continuidade.
24-05-2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
312333557
Aviso n.º 10046/2019
Nos termos da alínea d) do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A//2019,
de 30 de abril, torna-se publico que as listas definitivas de candidatos
admitidos e excluídos relativas ao procedimento concursal comum
aberto pelo Aviso n.º 11198/2018, publicado no Diário da República,
2.ª série n.º 156 de 14 de agosto, com a referência DRH/TS/22/2018, se
encontram disponíveis, para consulta, nas instalações do ISS, I. P. sitas
na Rua Laura Alves n.º 7 em Lisboa, e na respetiva página eletrónica
em www.seg-social.pt
27 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
312333605
Aviso n.º 10047/2019
Por meu despacho de 12 de fevereiro de 2019, e após procedimento
concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento para todas as áreas de atuação, aberto pelo aviso n.º 4195/2018 — Referência
DRH/AT/2/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 62,
de 28 de março de 2018, foi autorizada a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a trabalhadora abaixo identificada na categoria e carreira de assistente
técnico e na posição remuneratória também abaixo discriminada, para
ocupação de posto de trabalho no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P., com efeitos a 15 de fevereiro de 2019, ficando
a mesma sujeita, a partir da mesma data, à realização de período
experimental, conforme alínea b) do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho:

Nome

Vera Cristina Cordeiro Ramalho . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posição
remuneratória

1.ª

28 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
312340133
Aviso n.º 10048/2019
Por meu despacho de 26 de março de 2019, e após procedimento
concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento para
todas as áreas de atuação, aberto pelo aviso n.º 4858/2018 — Referência
DRH/AT/4/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 72,
de 12 de abril de 2018, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador abaixo
identificado na categoria e carreira de assistente técnico e na posição
remuneratória também abaixo discriminada, para ocupação de posto
de trabalho no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.,
com efeitos a 1 de abril de 2019, ficando o mesmo sujeito, a partir da
mesma data, à realização de período experimental, conforme alínea b)
do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
Nome

João Paulo Mendes Baleiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posição
remuneratória

1.ª

28 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
312340222

