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Diário da República, 2.ª série — N.º 82 — 29 de abril de 2014
Agrupamento de Escolas de Pombal
Aviso n.º 5403/2014
Nos termos dos n.º 2 e 3 do artº n.º 6.º, artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27/02 e da Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04 e por despacho de
14 de abril de 2014 do Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, torna-se público que se encontra aberto o procedimento
concursal comum para o preenchimento de 8 postos de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo a tempo parcial, com a duração de 4 horas/ dia para prestação de
serviço de limpeza.
Remuneração auferida — 2,80€ por hora, acrescido de SR (4,27€,
por dia).
Duração do contrato — até 13 de junho.
Requisitos Habilitacionais — Escolaridade Obrigatória, que poderá
ser substituída por experiência profissional comprovada.
Método de Seleção — Avaliação Curricular.
Prazo do Concurso — 10 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.
Composição do Júri:
Presidente: Maria Filomena da Conceição Feiteira Miranda
Vogal: Luísa Maria Oliveira Ferreira Almeida;
Vogal: Maria Isabel de Jesus Gaspar.
Apresentação e formalização das candidaturas — em impresso próprio
que poderá ser obtido na página eletrónica da escola ou nos Serviços
Administrativos e entregue, no prazo da candidatura, pessoalmente
durante o período de atendimento ao público ou enviado pelo correio
em carta registada com aviso de receção.
16 de abril de 2014. — O Presidente da Comissão Administrativa
Provisória, Fernando Augusto Quaresma Mota.
207769946

Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, Lisboa
Aviso n.º 5404/2014
Nos termos dos artigos 50.º a 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto no artigo 19.º e seguintes da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro e por despacho do Ex.mo Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares torna-se público que se encontra aberto, o procedimento concursal para dois contratos de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para assegurar os serviços de
limpeza e apoio aos alunos.
1 — Dois Contratos com duração de 4 horas/dia;
2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos;
3 — Função: Prestação de Serviços/Tarefas de Limpeza/Acompanhamento de Alunos;
4 — Remuneração Horária: 3,20 € (três euros e vinte cêntimos) conforme estabelecido na circular série A n.º 1350 da DGO de 14 de maio
de 2009;
5 — Duração do Contrato: do dia útil seguinte ao da homologação
até 13 de junho de 2014;
6 — Requisitos legais exigidos: Escolaridade obrigatória de acordo
com a idade;
7 — Prazo de concurso — 10 dias a contar da data de publicação do
presente aviso;
8 — Composição do Júri:
Presidente: Ana Cristina Sério Neves, Diretora do Agrupamento de
Escolas Quinta de Marrocos
Vogais efetivos: António José Cardoso Ribeiro, Subdiretor e Odília
Leonor de Sousa Ferreira, Encarregado de Assistente Operacional.
Método de Seleção:
1) Avaliação Curricular;
Critérios de Seleção:
1) Ter exercido funções na escola;
2) Experiência profissional de acordo com as funções a desempenhar;
3) Habilitações Literárias:
Os formulários de Candidatura deverão ser acompanhados dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae,
Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão (fotocópia),

Certificado de Habilitações Literárias (fotocópia),
Declarações da experiência profissional (fotocópia),
NIF (fotocópia).
Os candidatos que tenham exercido funções no Agrupamento de
Escolas Quinta de Marrocos estão dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos da experiência profissional.
As candidaturas deverão ser apresentadas, através de preenchimento
de formulário próprio disponibilizado nos serviços administrativos desta
Escola e nele entregues pessoalmente no prazo na candidatura.
A lista de ordenação final dos candidatos será afixada em local visível e
publico nas instalações do Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos.
16 de abril de 2014. — A Diretora, Ana Cristina Sério Neves.
207770958

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL
Direção-Geral da Segurança Social
Despacho (extrato) n.º 5659/2014
Por meu despacho de 07 de abril de 2014 e nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com
a alteração introduzida no artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma categoria e posição remuneratória ao técnico superior
Domingos Sérgio Garcia Monteiro, a exercer funções nesta Direção-Geral, em regime de mobilidade interna, na modalidade de mobilidade
na categoria, desde 01 de dezembro de 2012, passando a integrar posto
de trabalho do mapa de pessoal da Direção-Geral da Segurança Social,
com efeitos a 01 de abril de 2014.
14 de abril de 2014. — O Diretor-Geral, José Cid Proença.
207769792

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 5405/2014
Concurso Interno de Ingresso para o preenchimento de quarenta
e oito postos de trabalho na categoria de inspetor da carreira de
inspetor superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais do ISS,
I. P. — DRH/Fiscalização/2011, aberto pelo aviso n.º 24646/2011,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 246, de 26 de
dezembro de 2011, com as alterações introduzidas pelo aviso
n.º 10027/2012, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 143, de 25 de julho de 2012.
Pelo presente aviso procede-se à notificação dos candidatos, de que
os projetos de lista de classificação final se encontram afixados no
hall de entrada do edifício do ISS, I. P., sito na Alameda D. Afonso
Henriques, n.º 82, em Lisboa, bem como disponíveis na sua página
eletrónica — www.seg-social.pt.
Nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho
conjugado com o artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, notificam-se os candidatos que no âmbito do exercício
do direito de participação dos interessados podem exercer o seu direito
de pronúncia, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
no Diário da República, do presente aviso.
Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito de
apreciação, deverão ser apresentados através do formulário para o exercício do direito de participação dos interessados, de uso obrigatório,
aprovado mediante Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio de S. Ex.ª o
Sr. Ministro do Estado e das Finanças, conforme estabelecido no n.º 1
do artigo 51.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 18 de abril.
O supra referido formulário encontra-se disponível no link: http://
www4.seg-social.pt/documents/10152/185874/Candidatura%20a
%20Procedimentos%20Concursais%20do%20ISS e deverá ser impresso, preenchido, digitalizado e remetido para o endereço ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@Seg-Social.Pt, indicando no assunto “Aviso
n.º 24646/2011, de 26 de dezembro e Aviso n.º 10027/2012, de 25 de
julho — Ref:...” devendo o seu envio ocorrer até ao termo do prazo
fixado, findo o qual não será considerado.
14 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
207770277

