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TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 18947/2019
Sumário: Resultados dos métodos de seleção avaliação psicológica e entrevista de avaliação
de competências, relativos ao procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 11196/2018, de 14 de agosto, com a referência DRH/AT/10/2018.

Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º e artigo 33.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 os resultados dos métodos de seleção, Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências,
relativos ao procedimento concursal comum, aberto pelo Aviso n.º 11196/2018, publicado no Diário
da República, 2.ª série n.º 156 de 14 de agosto, com a referência DRH/AT/10/2018, alterado e
retificado pelo Aviso n.º 15548/2018 e Declaração de Retificação n.º 785/2018, ambos publicados
na 2.ª série do Diário da República de 29 de outubro, estão disponíveis, para consulta, nas instalações do edifício do ISS, IP, sitas na Rua Laura Alves, n.º 7, em Lisboa e no área do ISS, IP, em
www.seg-social.pt.
Nos termos do artigo 121.º e seguintes do 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 remetidos para o endereço eletrónico ISS-RH-PCE-AT10@Seg-Social.pt, identificado
em assunto com a “Referência DRH/AT/10/2018”, impreterivelmente, até ao 10.º dia útil, contado
da data da publicação do presente aviso, sob pena de não serem considerados.
Está disponível em www.seg -social.pt — área do Instituto da Segurança Social, I. P., um
formulário para este efeito a que os candidatos podem recorrer para exercer o direito de pronúncia
18 de novembro de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
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