DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATÓRIA PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Concurso Interno de Ingresso para o preenchimento de quarenta e oito postos de trabalho
na categoria de inspetor da carreira de inspetor superior do mapa de pessoal dos Serviços
Centrais do ISS, IP — DRH/Fiscalização/2011.

Através do aviso n.º 24646/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 246 de 26 de
dezembro de 2011, com as alterações introduzidas pelo aviso n.º 10027/2012, publicado na 2.ª
série do Diário da República n.º 143, de 25 de julho de 2012, foi aberto concurso interno de
ingresso para o preenchimento de quarenta e oito postos de trabalho na categoria de inspetor da
carreira de inspetor superior do mapa de pessoal do ISS, I. P. — Serviços Centrais —
DRH/Fiscalização/2011.
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 no dia 23 de setembro de 2013, no Auditório da Inspeção Geral do Ministério da
Solidariedade e Segurança Social , sito na Avenida Elias Garcia, nº 12, 1049 – 042 Lisboa.
A aplicação da avaliação psicológica far-se-á, para todos os candidatos, no mesmo dia, sendo
50% no período da manhã e 50% no período da tarde.
Sem prejuízo da publicação da presente notificação em Diário da República, divulga-se, desde já,
a lista dos candidatos, a hora e o local onde o método vai ser aplicado.
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 bilhete de identidade, cartão do
cidadão ou outro documento de identificação válido, com fotografia.
Todos os esclarecimentos que os candidatos julgarem necessários deverão ser solicitados através
do endereço: ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@Seg-Social.Pt
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