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Despacho Presidente n.º 2017/39 

Reorganização dos serviços e gabinetes técnicos da ESEP 

 

Considerando que já decorreram três anos sobre a última alteração à organização de serviços e 

gabinetes técnicos; 

Considerando que as novas exigências, nomeadamente as decorrentes da implementação de projetos 

de reorganização e de automatização de processos internos, vêm impondo aos serviços e aos 

gabinetes novas responsabilidades e a realização de outras tarefas; 

Considerando a existência de pedidos, válidos e justificados, de alteração de funções por parte dos 

trabalhadores; 

Considerando as alterações entretanto ocorridas no setor dos trabalhadores não docentes da ESEP, 

resultantes quer de processos de recrutamento, quer de processos de cessação contratual;  

Considerando a política que vem sendo seguida de, gradualmente, alocar técnicos superiores à 

coordenação dos diferentes serviços e gabinetes; 

Considerando que o atual mandato dos órgãos de gestão termina no final do corrente ano; 

Considerando a deliberação do Conselho de gestão, de 11 de agosto p.p., no sentido de se proceder a 

uma reorganização de serviços e gabinetes, sem alteração do organograma, que acomode a 

reafectação de alguns dos atuais trabalhadores e a alocação dos que vierem a ser admitidos, 

decido a introdução das seguintes alterações às disposições relativas ao funcionamento, organização 

e coordenação dos serviços e dos gabinetes técnicos, constantes no Despacho Presidente n.º 2014/59, 

de 30 de dezembro, no Despacho Presidente n.º 2013/14, de 15 de abril, e no Despacho Presidente 

n.º 2014/39, de 30 de julho, respetivamente: 

SAAE – Novo coordenador: Filipe Pepe Nogueira (Técnico superior). Tempo de trabalho atribuído à 

coordenação do serviço: 60%; O exercício da coordenação será coadjuvado por: Manuela Maria 

Soares da Cruz (Coordenadora técnica). 

SAV – Novo coordenador: Susana Maria Neves da Silva (Técnica superior). Tempo de trabalho 

atribuído à coordenação do serviço: 40%. 

SS – Alteração do tempo de trabalho atribuído à coordenação: Maria Teresa Monteiro Teixeira 

(Coordenadora técnica). Tempo de trabalho atribuído à coordenação do serviço: 100%. 
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GGC –  Novo coordenador: Filipe Pepe Nogueira (Técnico superior). Tempo de trabalho atribuído à 

coordenação do serviço: 40%.  

– Alteração dos recursos mínimos a alocar: Maurício da Silva Barbosa, assistente técnico. 

Tempo de trabalho atribuído: 80%. 

GARIE – Alteração dos recursos mínimos a alocar: Ana Rute Ferreira Morim, técnico superior. 

Tempo de trabalho atribuído: 100%. 

GAP – Alteração dos recursos mínimos a alocar: Manuel José Teixeira Pereira, técnico superior. 

Tempo de trabalho atribuído: 40%. 

GAEIVA – Alteração dos recursos mínimos a alocar: Manuel José Teixeira Pereira, técnico superior. 

Tempo de trabalho atribuído: 60%. 

Estas alterações produzem efeitos a partir de 1 de outubro de 2017. 

Ao CGR – Recursos Humanos para conhecimento e devidos efeitos. 

 

Porto e ESEP, 8 de setembro de 2017 

 

O Presidente,  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


