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 Aviso (extracto) n.º 8766/2011
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de téc-
nico superior do mapa de pessoal do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto, aberto pelo Aviso n.º 11595/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 112 de 11 de Junho de 2010 e após negociação 
do posicionamento remuneratório, foi autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com o período experi-
mental de 240 dias, com efeitos a partir de 06 de Fevereiro de 2011, com 
a trabalhadora Maria Alexandra Lima Lopes Madureira, tendo ficado 
posicionada na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15.

1 de Abril de 2011. — O Presidente do ISEP, João Manuel Simões 
da Rocha.

204541065 

 Aviso (extracto) n.º 8767/2011
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de téc-
nico superior do mapa de pessoal do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto, aberto pelo Aviso n.º 11489/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 111 de 9 de Junho de 2010 e após negociação do 
posicionamento remuneratório, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com o período experimental 
de 240 dias, com efeitos a partir de 06 de Fevereiro de 2011, com a 
trabalhadora Sandra Raquel dos Reis Teixeira, tendo ficado posicionada 
na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15.

1 de Abril de 2011. — O Presidente do ISEP, João Manuel Simões 
da Rocha.

204541032 

conta os princípios de racionalização, da eficiência, da economia processual 
e do aproveitamento dos actos, que devem presidir à actividade dos serviços 
públicos e o estatuído no n.º 6 do artigo 6.º da supracitada Lei n.º 12 -A/2008 
foi autorizado efectuar -se o recrutamento de trabalhadores com relação jurí-
dica de emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, conforme despacho do Senhor Presidente 
do Instituto Politécnico de Santarém de 28 de Março de 2011.

4 — Local de Trabalho — Escola Superior Agrária do Instituto Poli-
técnico de Santarém, Quinta do Galinheiro, 2001  -904 Santarém.

5 — Nível habilitacional e caracterização do posto de trabalho:
5.1 — Nível habilitacional: habilitação académica de Licenciatura 

em Equinicultura e habilitação profissional mínima de Ajudante de 
Monitor de Equitação.

5.2 — Não é permitida a substituição do nível habilitacional exigido 
por formação ou experiência profissional.

5.3 — Área funcional: Escola de Equitação
5.4 — Ao posto de trabalho a preencher, correspondem as seguintes 

funções:
a) Leccionar aulas de iniciação à equitação e coadjuvar na prática 

de equitação especial;
b) Actividades diversas no âmbito do funcionamento da Escola de 

Equitação, nomeadamente participação/organização de eventos eques-
tres, organização e manutenção de registos, estabelecimento de contactos 
necessários e recepção de visitas solicitadas;

c) Assegurar o correcto funcionamento das estruturas de apoio ao 
núcleo equino;

d) Apoiar a actividade lectiva que decorre no âmbito de formação 
ministrada na ESAS;

6 — Requisitos de admissão — Poderão candidatar -se indivíduos 
que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, 
reúnam todos os requisitos gerais de admissão referidos no artigo 8.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício de funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7 — Requisitos preferenciais:
a) Experiência na leccionação de aulas de iniciação à equitação;
b) Experiência em gestão e maneio geral de equinos;

8 — Nos termos da alínea l ) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22 de Janeiro, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

9 — As candidaturas deverão ser formalizadas através de apresentação 
de formulário próprio, aprovado pelo despacho n.º 11321/2009, de 8 de 
Maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de Maio, 
disponibilizado na página electrónica da Escola Superior Agrária de 
Santarém (http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_page.inicial), reme-
tido pelo correio, desde que registado e com aviso de recepção, para a 
Escola Superior Agrária de Santarém, Quinta do Galinheiro, S. Pedro, 
Apartado 310, 2001 -904 Santarém, ou entregue pessoalmente na mesma 
morada, durante o horário normal de expediente.

10 — No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada 
indicada no número anterior, no acto de recepção da mesma é emitido 
recibo comprovativo da data de entrada.

11 — Na apresentação da candidatura ou de documentos através de 
correio registado com aviso de recepção, atende-se à data do respectivo 
registo.

12 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
13 — Os requerimentos devem, sob pena de exclusão, ser apresen-

tados devidamente datados e assinados, e acompanhados da seguinte 
documentação:

a) Fotocópia do certificado das habilitações literárias ou outro docu-
mento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;

b) Fotocópia legível do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contri-
buinte ou Cartão de Cidadão;

c) Curriculum Vitae detalhado, actualizado, devidamente datado e 
assinado;

d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais, cur-
sos e acções de formação com indicação das entidades promotoras e 
respectiva duração.

e) Sendo o caso, declaração, devidamente autenticada e actualizada (data 
reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candidaturas), 

funções públicas por tempo indeterminado com o período experimental 
de 240 dias, com efeitos a partir de 01 de Março de 2011, com a traba-
lhadora Inês Vasconcelos Sousa Magalhães, tendo ficado posicionada 
na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15.

1 de Abril de 2011. — O Presidente do ISEP, João Manuel Simões 
da Rocha.

204541121 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso n.º 8768/2011

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira de técnico superior do mapa 
de pessoal do Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior 
Agrária de Santarém.
Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º, dos números 2 e 3 do artigo 6.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se público que, por despacho do 
Presidente deste Instituto, de 28 de Março de 2011, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis contado a partir da data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público, titulado por contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para ocupação 
de um lugar da carreira Técnico Superior, categoria Técnico Superior, em 
substituição de trabalhador que rescindiu contrato por mútuo acordo, e 
por período de tempo a determinar pelas necessidades de funcionamento 
da Escola de Equitação da Escola Superior Agrária de Santarém.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e artigo 125.º 
da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.

2 — Para efeitos do preceituado nos artigos 4.º, n.º 1, e 54.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento próprias, presumindo-se igualmente a inexis-
tência de reservas de recrutamento constituídas pela ECCRC, porquanto 
não foram até à presente data publicitados quaisquer procedimentos nos 
termos dos artigos 41.º e seguintes da referida portaria.

3 — Âmbito do Recrutamento — o presente concurso visa o recrutamento 
por contrato de trabalho por tempo determinável para o exercício de funções 
públicas, para o preenchimento de um posto de trabalho correspondente à 
carreira e categoria de técnico superior. Nos termos do disposto no n.º 4 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o recrutamento faz -se 
prioritariamente de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que não pre-
tendam conservar essa qualidade. No caso de impossibilidade de ocupação 
dos postos de trabalho por aplicação do disposto anteriormente, tendo em 
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emitida pelo serviço de origem a que pertence, da qual conste a modalidade 
da relação jurídica de emprego público de que o candidato é titular, a car-
reira em que se encontra integrado, a caracterização do posto de trabalho 
que ocupa, ou ocupou por último, no caso dos trabalhadores em SME, em 
conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado;

f ) Sendo o caso, comprovativos das três últimas avaliações de de-
sempenho que obteve, conforme alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009;

g) Declaração relativa à situação em que se encontra no que respeita 
aos requisitos para a constituição da relação jurídica de emprego público, 
nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

14 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos de admissão determina a exclusão do concurso, nos termos da 
alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria mencionada.

15 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 53.º, n.º 4, da Lei 
n.º 12 -A/2008, conjugado com o artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
atendendo à urgência do procedimento, será utilizado apenas o método de 
selecção obrigatório avaliação curricular, complementado pelo método 
de selecção facultativo entrevista profissional de selecção.

15.1 — A avaliação curricular (AC), expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
de acordo com o disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, resultará do 
somatório das pontuações atribuídas aos factores habilitação académica de base 
(HAB), habilitação profissional (HP), formação profissional (FP), experiência 
profissional (EP) e avaliação de desempenho (AD), atendendo aos respectivos 
factores de ponderação que se traduzem na seguinte fórmula:

AC = {HAB (2) + HP (1)+ FP (1) + EP (3) + AD (3)}/10

15.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS) será avaliada 
segundo os níveis de Elevado (20 valores), Bom (16 valores), Suficiente 
(12 valores), Reduzido (8 valores) e Insuficiente (4 valores), de acordo 
com o disposto no artigo 18.º, n.º 6, da Portaria n.º 83 -A/2009.

15.3 — Valoração final global: Avaliação curricular — 70 %; Entre-
vista profissional de selecção — 30 %.

15.4 — Serão excluídos os candidatos que não compareçam a qual-
quer dos métodos de selecção ou que obtenham valoração inferior a 
9,5 valores em cada um dos métodos e na classificação final.

15.5 — Em situações de igualdade de valoração aplicam -se os critérios 
definidos no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

15.6 — A acta do júri, onde consta os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a 
grelha de classificação e os sistemas de valoração final de cada método, 
será facultada aos candidatos sempre que solicitado.

16 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção serão 
convocados para a realização do método seguinte através de ofício re-
gistado ou de outro meio legalmente definido no artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Escola Superior Agrária de 
Santarém, Quinta do Galinheiro, S. Pedro, Apartado 310, 2001  -904 San-
tarém, e disponibilizada na página electrónica da ESAS, com o seguinte 
endereço: (http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_page.inicial)

18 — Os candidatos excluídos serão, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, notificados por uma das formas previstas no 
n.º 3 do mesmo artigo, para a realização da audiência de interessados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

19 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
em local visível e público das instalações da Escola Superior Agrária 
de Santarém, Quinta do Galinheiro, S. Pedro, Apartado 310, 2001-904 
Santarém, e disponibilizada na página electrónica do IPS, com o seguinte 
endereço: (http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_page.inicial)

20 — Tendo em conta o preceituado no artigo 55.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das 
posições remuneratórias da categoria é objecto de negociação com a 
entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo 
do procedimento concursal.

21 — Composição do júri de selecção, de acordo com o artigo 21.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009:

Presidente: Paulo Reis Branco Pardal, professor coordenador e respon-
sável pela Escola de Equitação da Escola Superior Agrária de Santarém.

Vogais efectivos:
1.º Vogal: Paula Maria Augusto de Azevedo, professora adjunta da 

Escola Superior Agrária de Santarém;
2.º Vogal: Maria da Conceição Silva Neto Azevedo, técnica superior 

em mobilidade intercarreiras da Escola Superior Agrária de Santarém.

Vogais suplentes:
1.º Vogal: António Pedro Vicente, equiparado a assistente do 2.º triénio 

da Escola Superior Agrária de Santarém;

2.º Vogal: Isabel Maria Martins Nogueira, secretária da Escola Su-
perior Agrária de Santarém.

21.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto enti-
dade empregadora, promove activamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

23 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação 
no Diário da República, na página electrónica do IPS, e por extracto, 
no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

28 de Março de 2011. — O Presidente, Jorge Alberto Guerra Justino.
204547895 

 Aviso (extracto) n.º 8769/2011
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 40.º do Decreto-Lei 

n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se pública a lista de classificação 
final, do procedimento concursal tendo em vista o preenchimento de 
um posto de trabalho da carreira de Especialista de Informática de 
Grau 1, Nível 2, para o Centro de Informática do Instituto Politécnico 
de Santarém, aberto pelo Aviso n.º 14723/2010, publicado no Diário da 
República n.º 143, 2.ª série, de 26 de Julho de 2010.

A presente lista foi homologada por despacho do Sr. Presidente, deste 
Instituto, de 30 de Março de 2011.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos 

Nome Classificação
final

Alberto Miguel Lopes Nunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6
Carla Maria Costa e Silva Carriço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7
Alexandre Manuel Santareno Pimenta. . . . . . . . . . . . . . . . 13,4

 5 de Abril de 2011. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

204547465 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho n.º 6270/2011
Sob proposta do Conselho Técnico -Científico da Escola Superior de 

Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico ao abrigo da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos do IPS, e nos termos do artigo 21.º 
do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Poli-
técnico, nomeio para integrarem o júri do concurso de provas públicas 
de avaliação da competência pedagógica e técnico -científica para a área 
disciplinar de Informática, as seguintes individualidades:

Presidente: Octávio Páscoa Dias, Director da ESTS/IPSetúbal
Vogais: António Manuel de Jesus Pereira, Prof. Coordenador da 

ESTG/IPLeiria
Hélder Jorge Pinheiro Pita, Prof. Coordenador do ISEL/IPLisboa
Joaquim Belo Lopes Filipe, Prof. Coordenador da ESTS/IPSetúbal
Pedro Fernandes Anunciação, Prof. Coordenador da ESCE/IPSetúbal
Walter Jorge Mendes Vieira, Prof. Coordenador do ISEL/IPLisboa

A nomeação do Prof. Octávio Páscoa Dias, Director da Escola Superior 
de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico, como Presidente do 
Júri, é efectuada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 23.º do Estatuto 
da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.

28 de Março de 2011. — O Presidente, Armando Pires.
204544346 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Declaração de rectificação n.º 696/2011
Por ter saído com inexactidão a publicação do mestrado em Design 

Editorial, referente ao despacho n.º 5759/2011, publicado no Diário da 




