DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NÚCLEO DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Convocatória para a Realização da Avaliação Psicológica
20-10-2021
Concursos Internos de ingresso para a categoria de inspetor da carreira e inspetor superior/
Unidades de Fiscalização Algarve e LVT - Licenciatura Direito
No âmbito dos concursos internos de ingresso para o preenchimento de postos de trabalho na
categoria de inspetor da carreira de inspetor superior do mapa de pessoal do ISS, IP, abaixo
identificados e nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, notificam-se os
candidatos aprovados na Prova Escrita de Conhecimentos, que a primeira fase da Avaliação
Psicológica, irá ter lugar no dia 20 de outubro de 2021, entre 10,30 e as 13.30 horas, nas
instalações do Instituto da Segurança Social,IP, sitas na Rua Laura Alves, n.º 7, em Lisboa, 1º
piso:
- Aviso nº 7170/2021 de 21 de abril – 3 postos de trabalho (PT) na Unidade de Fiscalização de
Lisboa e Vale do Tejo, distribuídos pelas seguintes Referências:
Referência A: Lisboa — 1 PT;
Referência B: Santarém — 1 PT;
Referência C: Setúbal — 1 PT.
- Aviso n.º 7315/2021, de 22 de abril – 1 posto de trabalho na Unidade de Fiscalização do Algarve
(Faro).
Os candidatos deverão estar presentes trinta minutos antes da hora definida, não sendo admitida a
entrada após o início da mesma e deverão estar munidos do cartão do cidadão ou outro
documento de identificação válido, com fotografia.
Os candidatos deverão confirmar a sua presença através do endereço ISS-DRH-ProcedimentosConcursais@Seg-Social.Pt.
A segunda fase de aplicação do método, que comporta uma entrevista de avaliação psicológica
terá lugar ainda no mês de outubro e ainda hoje será feita a convocatória.
Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados através do endereço acima referido.
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