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vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.
18 — Reserva de recrutamento — O presente procedimento concursal
comum rege-se pelo disposto no artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.
19 — O Júri do presente procedimento concursal será o seguinte:
Presidente: Maria do Céu Santos Martins
1.º Vogal Efectivo, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos: Susana Paula Ferreira Cunha Gonçalves
2.º Vogal Efectivo: Catarina Isabel Fernandes Rebelo Rodrigues
1.º Vogal Suplente: Rui Paulo Carrapatoso Marques
2.º Vogal Suplente: Sofia Alexandra Gavancha Santos Almeida
20 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da República,
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente
à publicação no Diário da República, na página electrónica do ISS, I. P.
(www.seg-social.pt) e, por extracto, no prazo máximo de três dias úteis,
contados da forma anteriormente referida, em jornal de expansão nacional.
28-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203563055
Aviso (extracto) n.º 15930/2010
Por despacho de 03 de Agosto de 2010 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com Ana
Rute Silva Santos Sampaio Andrade, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2,
no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais — Departamento
de Recursos Humanos, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia 1 do mês seguinte
ao da publicação no Diário da República.
2010-08-03. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203563274
Aviso (extracto) n.º 15931/2010
Por despacho de 02 de Agosto de 2010 do Vogal do Conselho Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de
contrato por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas
com Marina das Dores Miguel Santos, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de
Lisboa — Unidade de Gestão e Atendimento, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
ao dia 1 do mês seguinte ao da publicação no Diário da República.
2010-08-03. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203563347
Aviso n.º 15932/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico,
do mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, na área de actuação de Identificação e Qualificação, conforme Aviso n.º 19347/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 210, de 29 de Outubro 2009 — DRH/AT/87/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1

Elisabeta Ferreira Antunes . . . . . . .

13,35

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 28 de Julho de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital do Porto, sito na Rua António Patrício, n.º 262, Porto, e publicitada na página electrónica do Instituto.
03 de Agosto de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203570004
Aviso n.º 15933/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico,
do mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, na área de actuação de Desenvolvimento
Social, conforme Aviso n.º 19346/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 29 de Outubro 2009 — DRH/AT/88/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1
2

Maria José Borges Pinto Silvano
Elisabeta Ferreira Antunes . . . . . .

13,35
12,15

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 28 de Julho de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital do Porto, sito na Rua António
Patrício, n.º 262, Porto, e publicitada na página electrónica do Instituto.
03 de Agosto de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203570053
Aviso n.º 15934/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico,
do mapa de pessoal do Centro Distrital do Porto, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, na área de actuação Prestações e Atendimento,
conforme Aviso n.º 19225/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 209, de 28 de Outubro 2009 — DRH/AT/85/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1
2

Carlos António Bessa Monteiro Rijo
Elisabeta Ferreira Antunes . . . . . . . .

13,76
13,35

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 28 de Julho de 2010, tendo sido
afixada no edifício do Centro Distrital do Porto, sito na Rua António
Patrício, n.º 262, Porto, e publicitada na página electrónica do Instituto.
03 de Agosto de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203569828

