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Despacho Presidente n.º 2016/37 

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE 

OPERACIONAL ATRAVÉS DO REGIME DE MOBILIDADE INTERNA DE 

TRABALHADORES 

Considerando: 

A existência de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal da ESEP, no 

âmbito do funcionamento dos Serviços de Apoio e Vigilância (SAV), na carreira e categoria de 

assistente operacional;  

Que o posto de trabalho referido constitui uma necessidade estável e permanente da Escola, 

resultado da diminuição do pessoal afeto ao referido serviço, nomeadamente na área de 

lavandaria; 

Que o Conselho de gestão, em sede de reunião realizada a 11 de maio de 2016, confirmada a 

existência da correspondente vaga no mapa de pessoal da ESEP, entendeu oportuno e 

necessário aprovar a abertura de recrutamento para o preenchimento do referido posto de 

trabalho; 

Que se tem vindo a implementar uma política de racionalização dos recursos humanos, com 

resultados evidentes, na rentabilização do pessoal. 

Considerando, ainda, 

Que não existe pessoal excedentário noutros serviços da escola; 

Que a contratação a que se refere o presente despacho tem o correspondente cabimento 

orçamental na dotação do Orçamento da Escola, conforme informação do Centro de Gestão de 

Recursos-Contabilidade e Controlo Orçamental da ESEP; 

Que se encontra assegurado o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março; 

A inexistência de reservas de recrutamento pré-constituídas na ESEP; 

Determino: 



 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

 

Nos termos do disposto nos artigos 92.º a 100.º da Lei geral do trabalho em funções públicas 

(adiante apenas LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto e 

pela Lei n.º 18/2016 de 20 de junho; 

No uso das competências previstas na alínea e) do número 1 do artigo 92.º do RJIES, aprovado 

pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na alínea j) do número 2 do artigo 31.º, dos Estatutos 

da ESEP, homologados pelo Despacho Normativo n.º 26/2009, de 9 de julho, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 16 de julho; 

A abertura de procedimento de recrutamento, mediante mobilidade interna na categoria, para 

o preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, para o exercício de funções 

no Serviço de Apoio e Vigilância da Escola Superior de Enfermagem do Porto, com a seguinte 

caracterização: a) Manter a higiene e realizar a limpeza das instalações, garantindo a existência 

dos consumíveis necessários e a triagem dos lixos; b) Assegurar a vigilância das instalações, 

identificando infrações e respetivos autores e efetuando o controlo das entradas e saídas de 

pessoas e bens dos edifícios, bem como, o acesso e aparcamento de veículos; c) Assegurar as 

condições técnicas e ambientais necessárias ao bom funcionamento das atividades letivas, à 

realização de reuniões ou de outras atividades autorizadas; d) Realizar as funções de estafeta 

interno entre os serviços e entre os diferentes polos; e) Assegurar o serviço externo; f) Manter 

os níveis de stock nos espaços laboratoriais e fornecer o material necessário, de acordo com as 

indicações dos responsáveis; g) Prestar o apoio necessário aos docentes para a realização das 

aulas; h) Assegurar a realização da manutenção do veículo da escola, incluindo inspeções; i) 

Prestar o apoio necessário na realização de jornadas e outros eventos similares; j) Monitorizar 

avarias, corrigi-las ou comunicá-las aos serviços competentes, consoante os casos; k) Assegurar 

o serviço de lavandaria e engomadoria; l) Garantir a execução de pequenos arranjos de costura, 

podendo implicar a utilização de máquinas de costura. 

1. Requisitos gerais de admissão: 

1.1. Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

1.2. Estar integrado na carreira e categoria de assistente operacional. 

2. Requisitos preferenciais: 

2.1. Ser detentor de conhecimentos básicos de costura e de utilização de máquinas de 

lavandaria e engomadoria; 
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2.2. Ser titular de habilitação legal para conduzir veículos ligeiros (carta de condução 

categoria B); 

2.3. Ser detentor de experiência profissional no desempenho das seguintes funções: 

2.3.1.  Execução de serviço de lavandaria e engomadoria; 

2.3.2.  Execução de pequenos arranjos de costura, com utilização de máquinas de 

costura. 

3. Local de trabalho: Escola Superior de Enfermagem do Porto (polo Cidade do Porto, polo 

Dona Ana Guedes e polo São João). 

4. Remuneração: Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 82 -

B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por via do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2016, o pagamento da 

remuneração é efetuado pela posição remuneratória correspondente à situação jurídico-

funcional de origem em que o trabalhador se encontra. 

5. Prazo e forma de apresentação das candidaturas: os interessados devem, no prazo de dez 

dias úteis contados da publicação do Aviso em Diário da República, enviar requerimento 

dirigido ao Presidente da ESEP, com a identificação completa, a menção expressa da 

modalidade de relação jurídica de emprego detida, da carreira e categoria em que se 

encontram integrados, da posição e do nível remuneratório em que se encontram colocados 

e respetivo montante e das avaliações de desempenho obtidas nos últimos três anos. No 

requerimento deve, ainda, ser indicado o endereço eletrónico e o número de telefone para 

posterior contacto. 

6. Documentos que deverão instruir, obrigatoriamente, a candidatura: 

6.1. Curriculum profissional detalhado, com discriminação: 

6.1.1.  Das funções desempenhadas e respetiva antiguidade nas funções; 

6.1.2.  Das últimas três avaliações de desempenho. 

6.2. Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias; 

6.3. Fotocópia da carta de condução (no caso de ser titular). 

7. Envio de candidaturas: as candidaturas, identificadas com a menção “Recrutamento por 

mobilidade interna” no sobrescrito, devem ser enviadas para: Escola Superior de 

Enfermagem do Porto - Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto. 

8. Métodos de seleção: a seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular, 

podendo ser complementada com uma entrevista profissional de seleção. A referida análise 
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curricular tem caráter eliminatório, apenas os candidatos aprovados nesta avaliação serão 

contactados para a realização da referida entrevista profissional de seleção. 

9. A seleção dos candidatos será feita por um júri que integrará os seguintes elementos: 

Presidente: Virgínia Cláudia Teixeira Moreira (Administradora da ESEP); 

Vogais efetivos: Maria Teresa Monteiro Teixeira (Coordenadora Técnica dos SAV) e Ana 

Rute Ferreira Morim (Técnica Superior do Centro de Gestão de Recursos - Recursos 

Humanos); 

Vogais suplentes: António Jorge Reis Baptista da Piedade (Coordenador Técnico do 

Centro de Gestão de Recursos - Recursos Humanos) e Lara Andreia Salgado Pereira 

(Técnica Superior do Centro de Gestão de Recursos - Recursos Humanos). 

10. O presente procedimento de recrutamento será igualmente publicitado em 

www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à publicação em Diário da República. 

 
Ao CGR-Recursos Humanos para proceder em conformidade com o despacho. 

 

Porto e ESEP, 30 de novembro de 2016 

O Presidente, 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 

http://www.bep.gov.pt/

