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TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 11344/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de
trabalho da carreira e categoria de técnico superior na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do disposto no n.º 5 do
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por meu despacho de
27 de maio de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação
na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para o preenchimento de dois (2)
postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no mapa de
pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., na modalidade de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado.
2 — Nível Habilitacional — Licenciatura, preferencialmente em Direito, Economia, Gestão e
Ciências Sociais, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação
ou experiência profissional.
3 — Local e caracterização do posto de trabalho — Núcleo de Administração, Vendas e Pré-Contencioso, integrado na Direção de Gestão de Imóveis do Sul do Departamento de Património
Imobiliário: Garantir a atualização do cadastro patrimonial físico e nos sistemas de informação
(Regularizar a situação cadastral dos imóveis); garantir a respostas aos arrendatários (Organizar
e instruir os processos de arrendamento); garantir a resposta aos condomínios (garantir a resposta
a convocatórias de assembleias de condomínios; garantir a resposta adequada e atempada às
deliberações e solicitações dos condomínios e controlar o pagamento de quotas ordinárias e extraordinárias); implementar o plano de alienação e de arrendamento anual (gerir o conteúdo da Bolsa
de Imóveis; organizar e instruir os processos de alienação); promover a resolução extrajudicial das
situações de incumprimento; elaborar estudos, pareceres e relatórios técnicos; garantir a gestão
do património imobiliário do IGFSS, I. P.
4 — A publicação integral do presente procedimento concursal será publicitada na Bolsa
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt, e na página eletrónica do IGFSS, I. P. em
http://www.seg-social.pt/procedimentos-concursais?bundleId=16023327.
9 de julho de 2020. — A Vogal do Conselho Diretivo, Sara Maria Murta Ribeiro.
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