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Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 19 de Janeiro de 2010
Declaração (extracto) n.º 6/2010

Aviso n.º 1182/2010

Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no Regulamento aprovado pela
Portaria n.º 139/2007, de 29 de Janeiro, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade
social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de
utilidade pública.
O registo foi lavrado pela inscrição n.º 01/10, a fls. 180 e 180 Verso,
do Livro n.º 12 das Associações de Solidariedade Social e considera-se
efectuado em 20.10.2008 nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento acima citado.
Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:
Denominação — Soma de Afectos
Sede — Aldeamento Turístico Pedras d’El Rei, Apartamento
n.º 262 — Santa Luzia — Tavira — Faro
Fins — A promoção social dos diferentes grupos etários da população.
Admissão de sócios — Podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas.
Exclusão de sócios — Perdem a qualidade de associados os que
pedirem a sua exoneração; os que deixarem de pagar as suas quotas
durante 6 meses; os que forem demitidos nos termos previstos nestes
estatutos.
Direcção-Geral da Segurança Social, em 13.01.2010. — Pelo Director-Geral, Palmira Marques, (coordenadora técnica).
302790494

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 de Aveiro — 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 posto de trabalho, previsto e não ocupado, da carreira
e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal do Centro
Distrital de Aveiro, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
no Núcleo de Planeamento e Gestão da Informação, conforme Aviso
n.º 15495/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171,
de 3 de Setembro de 2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação
1.º Manuela Cristina Duarte Alves — 13,20 Valores
2.º Marta Cristina Pereira Santos — 11,98 Valores
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 30 de Dezembro de 2009, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro e publicitada na
página electrónica do Instituto.
7 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202790389

Instituto da Segurança Social, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Aviso n.º 1181/2010

Aviso n.º 1183/2010

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 Nacional de Pensões — Instituto
da Segurança Social, I. P.

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 2
postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro — Instituto da
Segurança Social, I. P.

Lista unitária de ordenação final

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 posto de trabalho, previsto e não ocupado, da
carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal do
Centro Nacional de Pensões do Instituto da Segurança Social, IP,
visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na Unidade de
Prestações por Morte, conforme Aviso n.º 15497/2009, de 3 de
Setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de
3 de Setembro de 2009.
Candidatos aprovados:

1.º Classificado
2.º Classificado

Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final

Lista unitária de ordenação final

Ordenação

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 dois postos de trabalho, previstos e não ocupados, da carreira e
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal do Centro Distrital
de Aveiro, visando o exercício de funções em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na Unidade
de Desenvolvimento Social e no Núcleo de Planeamento e Gestão
da Informação, conforme Aviso n.º 14997/2009, de 25 de Agosto,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 25 de Agosto
de 2009.

Nome

Valor

Maria Ercília Alves Rosa Henriques . . .
Susana Isabel de Jesus Faria Sérgio Gonçalves.

13,1
11,7

1.º Paula Cristina da Silva Rodrigues — 16,20
2.º Ana Carla Lopes Vilar Seabra — 16,10
3.º Barbara Cortes Magalhães de Castro Gonçalves — 15,50
4.º Carlos Manuel Fernandes de Araújo — 12,90
5.º Patrícia Elisabete Correia Cruz Ferraz — 12,30
6.º Isabel Maria da Costa Pereira Lopes — 11,40
7.º Hugo Ricardo Carvalho Dias — 11,30
8.º Pedro Miguel Correia Pereira — 11,00
9.º Maria do Céu Pereira Bastos Fernandes — 10,25

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 23 de Dezembro de 2009, tendo
sido afixada no edifício do Centro Nacional de Pensões e publicitada na
página electrónica do Instituto.

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 23 de Dezembro de 2009, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro e publicitada na
página electrónica do Instituto.

7 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202790331

7 de Janeiro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
202790656

