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PARTE C
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 10906-A/2011
Procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 19673-A/2009,
para ocupação de 56 postos de trabalho distribuídos
por 16 dos mapas de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Convocatória para o método de selecção Avaliação Psicológica
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, informam-se os candidatos admitidos
ao procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 19673-A/2009,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 212, de 2 de Novembro, de que a aplicação do método de selecção Avaliação Psicológica
terá lugar nos dias 23 a 27 de Maio, nos seguintes locais: Travessa da

Trindade n.º 16/A (Chiado), Lisboa; Avenida da Boavista n.º 1794, Porto;
Praça da Independência n.º 26, R/C Direito, Pinhal Novo e Avenida
Fernão Magalhães, n.º 208, 1.º Esq., Coimbra.
Por aplicação do artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro,
que prevê a utilização faseada dos métodos de selecção, e conforme
expresso no ponto 11 do aviso de abertura, apenas serão submetidos a
este método de selecção parte dos candidatos aprovados na prova escrita
de conhecimentos, a convocar por ordem decrescente de classificação,
respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional.
A identificação dos candidatos a submeter a este método de selecção,
bem como a data, hora e local de realização do mesmo, encontram-se
disponíveis na página electrónica do ISS, I. P. (www.seg-social.pt) e
afixadas nas instalações do ISS, I. P., sitas na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, em Lisboa.
Os candidatos deverão estar presentes no local, munidos do Cartão
de Cidadão ou outro documento de identificação válido, com fotografia.
A falta de comparência determina a exclusão do procedimento concursal.
12 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
204683391

PARTE H
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Declaração de rectificação n.º 849-A/2011
Para os devidos efeitos e considerando a entrada em vigor da Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, rectifica-se o aviso n.º 10677/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 12 de Maio de 2011.
No n.º 6 do aviso deve ler-se:

Referência B — corresponde à 1.ª posição remuneratória,
nível 11 da tabela remuneratória única — vencimento ilíquido
€ 995,51;
Referência C — corresponde à 1.ª posição remuneratória e
nível 5 da tabela remuneratória única — vencimento ilíquido
€ 683,13.»

«6 — Posicionamento remuneratório — será objecto de negociação,
imediatamente após o termo do procedimento concursal, de acordo com
o disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, em
conjugação com o artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.
A posição remuneratória da referência é correspondente a:

Mais se torna público que o prazo de candidaturas decorrerá até
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.
Os candidatos que já formalizaram a candidatura não necessitam de voltar a fazê -lo, excepto se entenderem anexar novos
documentos.

Referência A — corresponde à 2.ª posição remuneratória, nível
15 da tabela remuneratória única — vencimento ilíquido € 1201,48;

12 de Maio de 2011. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui Costa.
304681074
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