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têm acesso às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar,
desde que o solicitem.
15 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.
16 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Conselho Directivo do ISS, I. P., é publicada na 2.ª série do
Diário da República, afixada em local visível e público das instalações do
ISS, I. P. e disponibilizada na respectiva página electrónica, nos termos
do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de Janeiro.
17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente 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:
Ana Paula Vaz de Campos Lourenço
1.º Vogal Efectivo, que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos:
José António Ramos Damião
2.º Vogal Efectivo
Maria Manuela de Mendonça Dias
1.º Vogal Suplente
Susana Maria Mestre Silva
2.º Vogal Suplente
Maria Luísa Roma Fernandes Roberto
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.
7 de Dezembro de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo Responsável pelo Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de
Lemos.
204084014

Aviso n.º 27268/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja — 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 um (1) posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, no Centro Distrital de Beja, conforme Aviso
n.º 21116/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de
23 de Novembro — DRH/AT/93/2009.
Candidatos aprovados:
Ordenação

Nome

Valor

1.º

Ana Maria Quinta Queimada Santos . . . . . . . . .

14,05

A presente lista foi homologada pelo Vogal do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, I. P., António Nogueira de Lemos, em
13 de Dezembro de 2010.
14 de Dezembro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenço.
204083107
Aviso n.º 27269/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal do Centro Distrital de Vila Real — Instituto da
Segurança Social, I. P.

Aviso n.º 27267/2010

Lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja — Instituto da
Segurança Social, I. P.

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 preenchimento de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de técnico superior, por licenciado em Direito, no mapa de pessoal do Centro Distrital
de Vila Real, visando o exercício de funções em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso
n.º 15509-A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150,
de 4 de Agosto — DRH/TS/130/Referência O/2010.

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 um (1) posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, no Centro Distrital de Beja, conforme Aviso
n.º 21114/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de
23 de Novembro — DRH/AT/94/2009.
Candidatos aprovados:
Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º

Zelinda Rosa Cascalheira Olímpio . . . . . . . . . .
Cláudia Maria Moreno Seita . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Maria Quinta Queimada Santos . . . . . . . . .

15,65
12,85
12,85

Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º

Sérgio Filipe Silva Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Maria Teixeira Martins. . . . . . . . . . . . . . . .

11,60
11,16

A presente lista foi homologada pelo Vogal do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, I. P., António Nogueira de Lemos, em
13 de Dezembro de 2010.

A presente lista foi homologada por despacho de 13 de Dezembro
de 2010, do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro
dos Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos,
ao abrigo de competência delegada do Conselho Directivo, através
da Deliberação n.º 2143/2010, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 226, de 22 de Novembro, tendo sido afixada no edifício do Centro Distrital de Vila Real, sito na Rua D. Pedro de
Castro, n.º 110, em Vila Real, e publicitada na página electrónica
do Instituto.

14 de Dezembro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenço.
204083115

16 de Dezembro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenço.
204083683

