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d) Declaração, emitida pelo Serviço de Origem ou, sendo o caso, do
Órgão ou Serviço onde o/a candidato/o exerce funções ou cargos em
situação de mobilidade interna ou em comissão de serviço, devidamente
autenticada e com data posterior à data de publicação do presente aviso,
da qual conste, inequivocamente, a sua relação jurídica de emprego, a
modalidade do contrato de trabalho; a carreira e a categoria detidas e a
antiguidade na carreira e na categoria.

A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

25 — A não apresentação de um ou mais documentos, conforme
requerido no presente aviso, determina a exclusão do/a candidato/a, do
procedimento concursal.
26 — Em caso de dúvida, o júri poderá exigir a qualquer dos candidatos, os esclarecimentos ou a apresentação de documentos comprovativos
das suas declarações.
27 — Os candidatos serão notificados do resultado do respectivo
procedimento concursal, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, não havendo lugar a audiência prévia dos interessados.

Aviso n.º 8524/2011

29 de Março de 2011. — O Vice-Presidente, José Eduardo Fanha
Vieira.
204525157

01-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo responsável pelo
pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525676

Referência Porto/DU/34/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Director da Unidade de Desenvolvimento Social, do Centro
Distrital do Porto, do Instituto de Segurança Social, I. P..
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
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01-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo responsável pelo
pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525684

Instituto da Segurança Social, I. P.

Aviso n.º 8525/2011

Aviso n.º 8521/2011

Referência Porto/DU/36/2011

Referência Porto/DU/32/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Director da Unidade de Contribuições, do Centro Distrital
do Porto, do Instituto de Segurança Social, I. P..
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
01-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo responsável pelo
pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525643
Aviso n.º 8522/2011
Referência Porto/DU/33/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Director da Unidade de Assuntos Jurídicos e Contencioso,
do Centro Distrital do Porto, do Instituto de Segurança Social, I. P..
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
01-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo responsável pelo
pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525651
Aviso n.º 8523/2011
Referência Porto/DU/31/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Director da Unidade de Prestações, do Centro Distrital do
Porto, do Instituto de Segurança Social, I. P..

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP),
procedimento concursal de selecção para recrutamento de cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, Director da Unidade de Identificação
e Qualificação, do Centro Distrital do Porto, do Instituto de Segurança
Social, I. P..
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
14-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204531231
Aviso n.º 8526/2011
Referência Porto/DU/35/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Director da Unidade de Gestão do Atendimento, do Centro
Distrital do Porto, do Instituto de Segurança Social, I. P..
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
14-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204531223
Aviso n.º 8527/2011
Referência BRAGA/DU/40/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público
que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público
(BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento de
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Director da Unidade de
Desenvolvimento Social, do Centro Distrital de Braga, do Instituto
de Segurança Social, I. P..

