DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ATA DE REUNIÃO

Local:

Vídeo-conferência - via teams

27/12/2021

N.º

9/2021

Início:

14h

Presentes:

Presidente Maria Leonor Cruz Santos - Diretora do Núcleo de Investigação Criminal da UF de LVT
1.ª Vogal Efetiva Margarida Dores Águas Martins - Diretora do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e
Contribuintes da UF do Algarve
2.ª Vogal Efetiva Sandra Patricia Castelo Branco da Silva Pêgas Santos Jorge - Técnica superior do mapa
de pessoal do ISS,IP, afeta ao Departamento de Fiscalização

Fim:

15 h

Data
Intervalo

das

às

Na data acima referida reuniu o Júri do concurso interno de ingresso, com vista ao preenchimento de um (1)
posto de trabalho – por licenciados em Direito para a categoria de inspetor e carreira de inspetor superior, do
mapa de pessoal da carreira de Inspeção do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), aberto pelo aviso
n.º 7315/2021, de 22 de abril de 2021, publicado no D.R., II série, n.º 78/2021, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ordem de Trabalhos:
Ponto único
Elaboração da lista provisória de classificação final.
Aplicados todos os métodos de seleção e obtidas as respetivas classificações (cf. pontos 1, 2 e 2.1 a 2.3 da
ata n.º 1/2021, de 15/03/2021), o júri procedeu ao apuramento da classificação final de cada candidato, de

acordo com a seguinte fórmula (ex vi ponto 2.4 também da ata n.º 1/2021, de 15/03/2021):

CF = 0,45 PC+0,10 EP+0,45 EPS
Em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EP = Exame Psicológico
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
Aplicada a fórmula e obtidas as classificações finais, numa escala de 0 a 20, o júri procedeu à
elaboração do projeto de lista de classificação final, procedendo à ordenação dos candidatos.
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Findos os trabalhos de ordenação do projeto de lista de classificação final, anexo à presente ata e que dela
faz parte integrante para todos os efeitos legais, o júri deliberou remete-lo ao Departamento de Recursos
Humanos do Instituto de Segurança Social, I.P, para efeitos de publicação, nos termos do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.
Nos termos do artigo 38.º do Decreto - Lei n.º 204/98, de 11 de julho, em conjugação com o disposto no n.º 1
do artigo 22.°, na alínea a) do n.º1 do artigo 23.º da Portaria n. 125-A/2019, de 30 de abril e artigos 121.º e
122.º do Código do Procedimento Administrativo, os candidatos que integram a lista de classificação final
serão notificados para se pronunciarem, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso,
por escrito.
Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito de reapreciação por parte do júri deverão ser
apresentados pelos candidatos 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: ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@seg-social.pt, identificado em assunto com o aviso n.º
7315/2021, de 22 de abril de 2021, publicado no D.R., II série, n.º 78/2021, devendo o seu envio ocorrer até
ao termo do prazo fixado, findo o qual não será o mesmo considerado.
As deliberações do júri referentes à presente ata foram tomadas por unanimidade dos elementos presentes.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser
assinada por todos os elementos do Júri.

O Júri

Leonor 2021.12.2
9 11:06:24
Santos Z
Presidente

Assinado por : MARGARIDA DAS DORES ÁGUAS
MARTINS
Num. de Identificação: 10061397
Data: 2021.12.29 11:25:46+00'00'

1.ª Vogal Efetiva

Assinado de forma
SANDRA
digital por SANDRA
PATRÍCIA
PATRÍCIA CASTELO
CASTELO
BRANCO DA SILVA
PÊGAS SANTOS
BRANCO DA
JORGE
SILVA PÊGAS Dados: 2021.12.29
SANTOS JORGE 18:36:45 Z

2.ª Vogal Efetiva
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Anexo

Publicitação do projeto de lista de classificação final, nos termos do disposto no artigo 38.º do
Decreto-Lei n° 204/98, de 11 de julho.
Concurso Interno de Ingresso, com vista ao preenchimento de um (1) posto de trabalho – por
licenciados em Direito para a categoria de inspetor e carreira de inspetor superior, do mapa de
pessoal da carreira de Inspeção do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), aberto pelo aviso
n.º 7315/2021, de 22 de abril de 2021, publicado no D.R., II série, n.º 78/2021:

Nome

Aviso n.º 7315/2021, de 22 de abril de 2021
Classificação dos métodos de
seleção
Classificação Final
PC (1)
EP (2)
EPS (3)

JOANA PATRICIA CORREIA MIRANDA
ANDRADE VITOR
VITOR LUIS GONÇALVES MATOS

14

16

16

15,10

11,75

12

16

13,69

(1) PC = Prova de Conhecimentos
(2) EP = Exame Psicológico de Seleção
(3) EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Nos termos do artigo 38.º do Decreto - Lei n.º 204/98, de 11 de julho, em conjugação com o disposto no n.º 1
do artigo 22.°, na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º da Portaria n. 125-A/2019, de 30 de abril e artigos 121.º e
122.º do Código do Procedimento Administrativo, notificam-se os candidatos acima identificados para se
pronunciarem, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso, por escrito, sobre o
projeto de lista de classificação final.
Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito de reapreciação por parte do júri 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:
ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@seg-social.pt, identificado em assunto com o aviso n.º 7315/2021,
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de 22 de abril de 2021, publicado no D.R., II série, n.º 78/2021, devendo o seu envio ocorrer até ao
termo do prazo fixado, findo o qual não será o mesmo considerado.

O Júri

Leonor 2021.12.2
9 11:07:06
Santos Z
Presidente

Assinado por : MARGARIDA DAS DORES ÁGUAS
MARTINS
Num. de Identificação: 10061397
Data: 2021.12.29 11:24:19+00'00'

1.ª Vogal Efetiva

SANDRA
PATRÍCIA
CASTELO
BRANCO DA
SILVA PÊGAS
SANTOS
JORGE

Assinado de
forma digital por
SANDRA PATRÍCIA
CASTELO BRANCO
DA SILVA PÊGAS
SANTOS JORGE
Dados: 2021.12.29
18:27:34 Z

2.ª Vogal Efetiva
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