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Diário da República, 2.ª série — N.º 229 — 27 de novembro de 2012
Aviso (extrato) n.º 15946/2012
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 19570/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 189,
de 30 de setembro, com a Referência 2011/SPE 100, Referência 2011/
SPE Faro e Referência 2011/SPE Setúbal, retificado pelas Declarações
de Retificação n.º 460/2012 e n.º 821/2012, publicadas no Diário da
República, 2.ª série, n.º 64, de 29 de março, e n.º 125, de 29 de junho,
respetivamente, e ao abrigo das disposições constantes dos artigos 31.º,
32.º e alínea d) do n.º 2 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), Av. Manuel da
Maia, n.º 58 e na Av. António Serpa, n.º 32, ambas em Lisboa, na Rua
Pintor Carlos Porfírio, n.º 35, em Faro e na Av. 5 de Outubro, n.º 97, 1.º
esq, em Setúbal, bem como disponíveis no sitio “http://www.seg-social.
pt/inst.asp?05.09.14”;
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 referidas no número
anterior, bem como disponível no sitio “http://www.seg -social.
pt/inst.asp?05.09.14”.
20 de novembro de 2012. — A Diretora do Gabinete de Recursos
Humanos, Teresa Raimundo.
206545046
Aviso (extrato) n.º 15947/2012
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 19574/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 189, de 30 de setembro, com a Referência 2011/SPE Guarda, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 458/2012 e n.º 823/2012,
publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 29 de março,
e n.º 125, de 29 de junho, respetivamente, e ao abrigo das disposições
constantes dos artigos 31.º, 32.º e alínea d) do n.º 2 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 e
na Av. António Serpa, n.º 32, ambas em Lisboa, e na Rua Mestre de
Aviz, n.º 57, na Guarda, bem como disponíveis no sítio “http://www.
seg-social.pt/inst.asp?05.09.14”;
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 referidas no número
anterior, bem como disponível no sítio “http://www.seg -social.
pt/inst.asp?05.09.14”.
20 de novembro de 2012. — A Diretora do Gabinete de Recursos
Humanos, Teresa Paula Mota Raimundo.
206545038

taria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final, do procedimento concursal comum com vista
à constituição de reservas de recrutamento na carreira e categoria
de assistente técnico no mapa de pessoal do Instituto de Segurança
Social, I. P — Centro Distrital de Évora, visando o exercício de
funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, conforme aviso n.º 17989/2011, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 176, de 13 de Setembro de
2011 — DRH/AT/128/2010 — Referência G.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º

..........
..........
..........
..........

5.º . . . . . . . . . .
6.º . . . . . . . . . .
7.º . . . . . . . . . .
8.º . . . . . . . . . .

Nome

Valor

Ana Filipa Sequeira Cavaco Nobre . . . .
Henrique José Peres Varela . . . . . . . . . .
Rosalina Rato Cardoso Rosado . . . . . . .
Maria da Conceição Caraça da Silva
Nunes
Dominata de Jesus Varela Matos Ramos
Joaquina Mendes Nunes de Almeida
Antunes
Gina Maria Grazina . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilson Rebocho dos Reis . . . . . . . . . . .

12
11,95
11,45
11,15
11,15
10,90
10,85
10,55

A presente lista foi homologada por despacho de 7 de novembro
de 2012, do vogal do conselho diretivo responsável pelo pelouro
dos Recursos Humanos, licenciado Luís Monteiro, ao abrigo de
competência delegada do Conselho Diretivo, através da deliberação
n.º 1449/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 203,
de 19 de outubro, tendo sido publicitada na página eletrónica do
Instituto.
13 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís
Monteiro.
206546983
Aviso (extrato) n.º 15949/2012
Procedimento concursal comum para constituição de reserva interna
de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro
Distrital da Guarda.
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 constituição de reserva interna
de recrutamento, da carreira e categoria de assistente técnico, do mapa
de pessoal do Instituto, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no
Centro Distrital da Guarda, conforme Aviso n.º 17989/2011, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 176, de 13 de setembro — DRH/
AT/128/2010 — Referência I.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 15948/2012
Procedimento concursal comum com vista à constituição de reservas
de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — DRH/
AT/128/10.
Lista unitária de ordenação final — Referência G
Centro Distrital de Évora
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Por-

1.º
2.º

Anabela Gonçalves Monteiro . . . . . . . . . .
Ana Patrícia Rodrigues Gonçalves . . . . . .

15,35
13,85

A presente lista foi homologada por despacho de 7 de novembro
de 2012, do Vogal do Conselho Diretivo responsável pelo pelouro
dos Recursos Humanos, licenciado Luís Monteiro, ao abrigo de
competência delegada do Conselho Diretivo, através da Deliberação
n.º 1449/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 203,
de 19 de outubro.
13 de novembro 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206547055

