DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NÚCLEO DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Resultados da Avaliação Psicológica
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 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho com disposições
conjugadas no disposto no n.º 1 do artigo 22.º e a) do nº 1 do artigo 23º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, e artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo:
- 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).
Faz-se público, que os Resultados da Avaliação Psicológica foram notificados aos interessados
através da caixa institucional, ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@Seg-Social.Pt, no dia 23 de
novembro de 2021.
Caso queiram pronunciar-se, terão 10 dias úteis para o fazer, a contar da data de receção do
mail.
Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito de reapreciação deverão ser
apresentados através do preenchimento do Formulário para o exercício do direito de participação
dos interessados disponível em www.seg-social.pt– área do Instituto e deverá ser remetido para o
endereço acima referido, identificado em assunto com o nº de Aviso, devendo o seu envio ocorrer
até ao termo do prazo fixado, findo o qual não será considerado
Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados através do endereço acima referido.
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