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9. Plano de formação adicional
Horas de trabalho
Componente de formação

Tecnológica . . . . . . .

Área de educação e formação

Unidade de formação

314. Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agentes económicos e atividades e económicas.
Funcionamento da atividade económica . . .
Estado como regulador da atividade económica.
461. Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organização, análise da informação e probabilidades.
Operações numéricas e estimação . . . . . . . .
222. Línguas e Literaturas Estrangeiras Língua inglesa – atendimento e acolhimento
Língua inglesa – informação . . . . . . . . . . . .
Atendimento – alemão técnico. . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . .

Total
(3)

Contacto
(4)

ECTS
(5)

37,5

25

1,5

25
25

25
25

1
1

75

50

3

37,5
75
75
75

25
50
50
50

1,5
3
3
3

425

300

17

Notas
Na coluna (3) indicam-se as horas totais de trabalho de acordo com a definição constante do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro.
Na coluna (4) indicam-se as horas de contacto, de acordo com a definição constante da alínea d) do artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.
Na coluna (5) indicam-se os créditos segundo o European Credit Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e acumulação de créditos), fixados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro.
207710709

Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social
Aviso n.º 4343/2014
Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, dá-se conhecimento que a lista de antiguidade
dos trabalhadores, com relação jurídica de emprego público constituída
por nomeação, do mapa de pessoal da Inspeção-Geral do Ministério da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, reportada a 31 de dezembro
de 2013, se encontra afixada nas instalações desta Inspeção-Geral e
publicitada na página eletrónica (http://www.ig.msss.pt).
Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 96.º do mesmo diploma legal,
o prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República.
17 de março de 2014. — A Subinspetora-Geral, Mafalda Falcão de
Bettencourt.
207712872

Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 4344/2014
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 11730/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de
19 de setembro, com as referências 2013/DGD/SPE Faro, 2013/DGD/
SPE Lisboa I e 2013/DGD/SPE Viseu, e ao abrigo das disposições
constantes dos artigos 31.º, 32.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos de
que os resultados obtidos na aplicação do método de seleção “prova
de conhecimentos” se encontram afixados nas instalações do Instituto
de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS), sitas na Av.
Manuel da Maia, n.º 58, em Lisboa, nas instalações da SPE Faro, sito
na Rua Pintor Carlos Porfírio, n.º 35, em Faro; na SPE Lisboa I, sito na
Av. da República, n.º 67 em Lisboa; na SPE Viseu, sito na Rua Poeta
António José Pereira, Edifícios Viriato, Lote 55-B, R/C, em Viseu, bem
como disponíveis no sítio http://www4.seg-social.pt/procedimentos-concursais.
2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam -se os candidatos aprovados no
método de seleção “prova de conhecimentos” de que a convocatória para
a realização do método de seleção facultativo “entrevista profissional
de seleção”, se encontra afixada nas instalações do IGFSS, sitas na Av.
Manuel da Maia, n.º 58, em Lisboa, nas instalações da SPE Faro, sito

na Rua Pintor Carlos Porfírio, n.º 35, em Faro; na SPE Lisboa I, sito na
Av. da República, n.º 67 em Lisboa; na SPE Viseu, sito na Rua Poeta
António José Pereira, Edifícios Viriato, Lote 55-B, R/C, em Viseu,
bem como disponível no sítio http://www4.seg-social.pt/procedimentos-concursais.
20 de março de 2014. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração, Paula Pedro.
207709705
Aviso (extrato) n.º 4345/2014
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 13083/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de
25 de outubro, com a referência 2013/DGA/DAI/NIFCP, e ao abrigo
das disposições constantes dos artigos 31.º, 32.º e alínea d) do n.º 3
do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se
os candidatos de que os resultados obtidos na aplicação dos métodos
de seleção “prova de conhecimentos” e “avaliação curricular”, se encontram afixados nas instalações do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I. P. (IGFSS), sitas na Av. Manuel da Maia, n.º 58,
em Lisboa, bem como disponíveis no sítio http://www4.seg-social.
pt/procedimentos-concursais.
2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos aprovados
nos métodos de seleção “prova de conhecimentos” e “avaliação curricular”, de que a convocatória para a realização do método de seleção
facultativo “entrevista profissional de seleção”, se encontra afixada nas
instalações do IGFSS, sitas na Av. Manuel da Maia, n.º 58, em Lisboa,
bem como disponível no sítio http://www4.seg-social.pt/procedimentos-concursais.
20 de março de 2014. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração, Paula Pedro.
207709632
Aviso (extrato) n.º 4346/2014
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 11731/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de
19 de setembro, com a referência 2013/DGA/DRH-NRGT, e ao abrigo
das disposições constantes dos artigos 31.º, 32.º e alínea d) do n.º 3
do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se
os candidatos de que os resultados obtidos na aplicação do método de
seleção “prova de conhecimentos” se encontram afixados nas instalações
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS),
sitas na Av. Manuel da Maia, n.º 58, em Lisboa, bem como disponíveis
no sítio http://www4.seg-social.pt/procedimentos-concursais.

