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PARTE D

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÍRCULO DE LISBOA

Anúncio n.º 112/2017

Processo: 1465/17.7BELSB

Processo de contencioso pré -contratual
Autor: T -CARE, Conhecimento e Saúde, SA.;
Ré: ANCS — Associação Nacional de Cuidado e Saúde
Faz -se saber que foi proposto neste Tribunal o processo de contencioso 

pré -contratual acima indicado, que tem por objeto pedir a declaração 
de ilegalidade das disposições constantes do Anexo I do Caderno de 
Encargos (Especificações Técnicas) do Concurso Público n.º 01/2017 
que tem por objeto a aquisição de serviços tecnológicos de teleassis-
tência e telessaúde, em conformidade com as especificações constantes 
do caderno de encargos a fim de permitir a intervenção no mesmo de 
eventuais contrainteressados, a qual é admissível até ao termo da fase 
dos articulados.

Caso venha a haver contrainteressados constituídos, ficam os mesmos 
citados para, no prazo de 20 dias, a contar da constituição de contrainte-
ressados, contestarem, querendo, a ação de contencioso pré -contratual 
acima identificada.

A falta de contestação importa a confissão dos factos articulados 
pelo autor;

A falta de impugnação especificada importa a confissão dos factos 
articulados pelo autor;

Nas ações relativas a atos administrativos e normas a falta de im-
pugnação especificada não importa a confissão dos factos articulados 
pelo autor, mas o tribunal aprecia livremente essa conduta para efeitos 
probatórios (n.º 4 do artigo 83.º CPTA).

Fica advertido de que, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do CPTA e 
do n.º 1 do artigo 40.º do Código de Processo Civil (CPC), é obrigatória 
a constituição de Mandatário:

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 6101/2017
Licenciada Olga Maria das Dores Coimbra, procuradora da República 

a exercer as funções na comarca de Coimbra — Juízo de Instrução 
Criminal, cessa funções por efeito de aposentação.

4 de julho de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Repú-
blica, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

310612614 

Nas causas de competência de tribunais com alçada, em que seja 
admissível recurso ordinário;

Nas causas em que seja sempre admissível recurso, independente-
mente do valor;

Nos recursos e nas causas propostas nos tribunais superiores.
As entidades públicas podem fazer -se patrocinar em todos os processos 

por advogado, solicitador ou licenciado em direito ou em solicitadoria 
com funções de apoio jurídico, sem prejuízo da representação do Estado 
pelo Ministério Público.

Tudo como melhor consta do duplicado da petição inicial que se 
encontra nesta secretaria, à disposição dos citandos.

Com a contestação, deverá o citando, apresentar o rol de testemunhas 
e requerer outros meios de prova.

O prazo é contínuo e terminando em dia que os tribunais estiverem 
encerrados, transfere -se o seu termo para o primeiro dia útil.

2017 -06 -22. — O Juiz de Direito, Jorge Pelicano. — A Oficial de 
Justiça, Maria José Duarte Rodrigues Cunha.

310588826 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Despacho n.º 6102/2017

Por meu despacho de 24 de novembro de 2016, no uso de competên-
cia delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente 
desta Escola:

Ana Cristina Moreira Almeida Santos, assistente convidado, em re-
gime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo a tempo parcial (21 %), de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de julho 
de 2017;

Maria Leonor Figueira Monteiro, assistente convidado, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e 
acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 01 de fevereiro de 
2017 a 31 de julho de 2017;

Nadine de Jesus Pinto Ribeiro Ferrão Gonçalves, assistente convi-
dado, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (21 %), de 01 
de fevereiro de 2017 a 31 de julho de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
7 de abril de 2017. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
310584751 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso n.º 7806/2017

Abertura de procedimento concursal para o recrutamento
de um técnico superior

Considerando a existência de um posto de trabalho previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal da ESEP, no âmbito do funcionamento 
do Centro de Gestão de Recursos (CGR), na carreira e categoria de 
técnico superior;

Considerando que o posto de trabalho referido se constitui uma neces-
sidade estável e permanente da Escola, tendo -se verificado um acréscimo 
do volume de trabalho no âmbito do funcionamento do CGR, bem como 
uma maior necessidade de conhecimentos técnicos nesta área;

Considerando que o Conselho de gestão, em sede de reunião realizada a 3 
de maio de 2017, 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;

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 
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da Escola, conforme informação do Centro de Gestão de Recur-
so — Contabilidade e Controlo Orçamental da ESEP;

Que se encontra assegurado o cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei do Orçamento do Estado para 2015, Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro; no n.º 1 do artigo 32.ª da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro;

A inexistência de trabalhadores em situação de requalificação com o 
perfil exigido, conforme resultado do procedimento de consulta prévia 
realizada ao INA;

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º e no artigo 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (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, pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho, e pela Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro;

No uso das competências previstas na alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º 
do RJIES, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na alí-
nea j) do n.º 2 do artigo 31.º, dos Estatutos da ESEP, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 26/2009, de 9 de julho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 136, de 16 de julho;

Determino a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de 
publicação do Aviso no Diário da República, de procedimento concursal 
comum, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, limitado a trabalhadores detentores de um vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um posto 
de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da ESEP, nos 
termos dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º da LTFP.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (adiante 
também Lei do Orçamento do Estado para 2017); Lei n.º 35/2014, de 
28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 20 de 
junho, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (adiante também 
designada por LTFP); Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro; e Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril (adiante também designada apenas por 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro).

2 — Local de trabalho — Escola Superior de Enfermagem do Porto 
(polo Cidade do Porto, polo Dona Ana Guedes e polo São João).

3 — Prazo de validade — nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o procedimento concursal 
é válido para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer 
no prazo máximo de 18 meses contados da data de homologação 
da lista de ordenação final do presente procedimento (reserva de 
recrutamento interna).

4 — Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho 
caracteriza -se pelo exercício de funções na carreira geral de técnico 
superior, no CGR, tal como descrito no anexo referido no n.º 2 do 
artigo 88.º e do mapa anexo à LTFP, competindo -lhe designadamente 
executar as seguintes funções específicas:

a) Executar as deliberações e os despachos dos órgãos competentes, 
no âmbito do respetivo serviço;

b) Prestar as informações e/ou elaborar os pareceres e as propostas 
de solução que lhes sejam solicitados;

c) Elaborar e submeter a aprovação superior as instruções que forem 
julgadas necessárias ao bom funcionamento do serviço;

d) Assegurar as atividades e operações conducentes à obtenção dos 
meios de financiamento da escola, bem como as que dizem respeito à 
realização de despesas;

e) Assegurar as atividades e operações conducentes à elaboração 
dos documentos de prestação de contas da escola, de acordo com as 
normas em vigor;

f) Assegurar as atividades e operações conducentes à elaboração de 
relatórios estatísticos e informações;

g) Monitorizar os tempos médios de pagamento e de recebimento e 
assegurar o cumprimento dos prazos legais;

h) Cumprir as obrigações declarativas, nomeadamente fiscais e con-
tributivas;

i) Organizar e manter atualizada uma coletânea da legislação, re-
gulamentos, despachos, normas de serviço, circulares informativas, 
instruções de trabalho e ordens de serviço, para consulta e aplicação 
dos preceitos relevantes para o serviço.

5 — Requisitos de admissão: os constantes do artigo 17.º da LTFP:
5.1 — Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
5.2 — 18 anos de idade completos;
5.3 — Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;

5.4 — Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 
das funções;

5.5 — Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
6 — Nível habilitacional exigido: as habilitações literárias exigidas 

são de grau 3 de complexidade funcional, sendo exigida a Licenciatura, 
ou grau académico superior, em Contabilidade.

7 — Requisitos específicos: inscrição regulamentar na Ordem dos 
Contabilistas Certificados.

8 — Posicionamento remuneratório: será determinado de acordo 
com o previsto no artigo 38.º da LTFP, com os limites impostos pelo 
n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (Lei do 
Orçamento do Estado para 2015), mantido em vigor por prorrogação 
dos seus efeitos pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 
(Lei do Orçamento do Estado para 2017), na Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro, e no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, sendo a posição remuneratória de referência a primeira da car-
reira e categoria de técnico Superior — a 2.ª posição, correspondente 
ao nível 15 da Tabela Remuneratória Única, 1201,48€ (mil duzentos e 
um euros e quarenta e oito cêntimos).

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — É adotado o modelo de formulário tipo de candidatura ao pro-

cesso de seleção, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro 
de Estado e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 89, de 9 de maio, a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos e que 
se encontra disponível no site da ESEP, no endereço www.esenf.pt, e 
no Centro de Gestão de Recursos — Recursos Humanos da ESEP, sito 
na Rua Dr. António Bernardino de Almeida, no Porto, com o telefone 
n.º 225073500/967288193/4;

9.2 — Cada candidato deverá anexar ao formulário de candidatura 
fotocópias dos seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão;
b) Curriculum Vitae, detalhado, do qual devem constar, designada-

mente, as habilitações literárias, as funções que exerce, bem como as 
que exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e as 
atividades relevantes, assim como a formação profissional detida, com 
indicação das ações de formação finalizadas (cursos, estágios, encontros, 
simpósios, especializações e seminários, indicando a respetiva duração 
e datas de realização), devidamente datado e assinado;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas, 
nos termos do n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro;

d) Declaração, devidamente atualizada, emitida pelo serviço ou orga-
nismo de origem, da qual constem, de forma inequívoca:

i) A existência e natureza do vínculo, bem como, a antiguidade no 
exercício de funções públicas;

ii) A carreira e a categoria com indicação das respetivas antiguidades;
iii) A posição e o nível remuneratório, com a indicação da data da 

produção de efeitos;
iv) As três últimas avaliações de desempenho obtidas;

e) Declarações emitidas pelos serviços competentes com a descrição 
das funções exercidas em cada posto de trabalho ocupado;

9.3 — A não apresentação dos documentos previstos no número ante-
rior determina, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro:

a) A exclusão do candidato do procedimento, quando a falta desses 
documentos impossibilite a sua admissão ou a avaliação;

b) A impossibilidade de constituição da relação jurídica de emprego 
público, nos restantes casos;

9.4 — O requerimento -modelo devidamente preenchido, confir-
mado e assinado, bem como os documentos referidos no n.º 9.2, 
deverão, até ao termo do prazo fixado, ser remetidos diretamente 
pelos interessados por correio registado com aviso de receção para 
a Escola Superior de Enfermagem do Porto — Centro de Gestão de 
Recursos — Recursos Humanos — Rua Dr. António Bernardino de 
Almeida — 4200 -072 Porto, indicando no sobrescrito, obrigatoria-
mente e de forma visível, a referência ao presente processo de seleção 
a que se candidatam. As candidaturas poderão igualmente ser entre-
gues pessoalmente, no prazo acima referido, no Centro de Gestão de 
Recursos — Recursos Humanos da Escola Superior de Enfermagem 
do Porto, Rua Dr. António Bernardino de Almeida — 4200 -072 
Porto, entre as 09h00 e as 16h00. Não serão admitidas candidaturas 
remetidas por via eletrónica.

9.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.
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10 — Métodos de seleção e critérios: Nos termos previstos no ar-
tigo 36.º da LTFP, nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e no n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro:

10.1 — Para os candidatos com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, que, cumulativa-
mente, se encontrem a cumprir ou a executar as atribuições, competências 
ou atividades caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o presente procedimento ou, tratando -se de candidatos 
colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por último 
encontrado a executar as atribuições, competências ou atividades ca-
racterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
presente procedimento e não exerçam, por escrito, o direito estabelecido 
no n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, serão utilizados os seguintes métodos 
de seleção:

i) Avaliação curricular (AC) e entrevista de avaliação de competên-
cias (EAC);

10.2 — Para os restantes candidatos com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida, serão utili-
zados os seguintes métodos de seleção:

ii) Prova de conhecimentos (PC) e entrevista profissional de se-
leção (EPS);

10.3 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. 
Incidirá especialmente sobre as funções desempenhadas na categoria e 
no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade 
em causa e o nível de desempenho nelas alcançado;

10.4 — A prova de conhecimentos (PC) visa avaliar os conhe-
cimentos técnicos e/ou profissionais, bem como as competências 
técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da função. As 
competências técnicas traduzem -se na capacidade para aplicar os 
conhecimentos a situações concretas e à resolução de problemas no 
âmbito das atividades a desenvolver. A prova incide sobre os con-
teúdos identificados em anexo, uns de natureza genérica, outros de 
natureza mais específica, pretendendo -se também aferir o adequado 
conhecimento da língua portuguesa. Esta prova será de natureza 
teórica, revestindo forma escrita, e efetuada individualmente em 
suporte de papel e ou em suporte informático. A prova está orga-
nizada em partes de acordo com os conhecimentos a avaliar. Cada 
candidato disporá de um total de 120 minutos para a sua realização, 
sendo permitida a consulta de legislação nas partes da prova que 
se considere adequado;

10.5 — A entrevista de avaliação de competências (EAC) visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função. Este método permite uma 
análise estruturada da experiência, qualificações e motivações profis-
sionais, através de descrições ocorridas em situações reais e vivenciadas 
pelo candidato;

10.6 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com 
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11 — Os candidatos admitidos serão convocados para aplicação dos 
métodos de seleção, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 32.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com indicação do local, data 
e horário em que os mesmos devam ter lugar.

12 — Nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, os métodos de seleção assumem caráter eliminatório, sendo 
excluídos os candidatos que obtenham valoração inferior a 9,5 valores 
e/ou não compareçam a qualquer um dos métodos de seleção;

12.1 — Neste caso, não serão aplicados, a esses candidatos, os res-
tantes métodos;

12.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método 
de seleção intercalar é efetuada através de lista ordenada alfabeti-
camente e publicada nos locais de estilo da ESEP e no site da ESEP 
(www.esenf.pt).

13 — A classificação final (CF) dos candidatos que completem o 
procedimento com aprovação em todos os métodos de seleção apli-
cados será expressa numa escala de 0 a 20 valores, considerando -se 
a valoração até às centésimas, mediante a aplicação das seguintes 
fórmulas:

I. Aos candidatos referidos no ponto 10.1:

CF = (AC × 60 %) + (EAC × 40 %)

II. Aos candidatos referidos no ponto 10.2:

CF = (PC × 60 %) + (EPS × 40 %)

sendo:
CF — classificação final;
AC — avaliação curricular;
PC — prova de conhecimentos;
AP — avaliação psicológica;
EAC — entrevista de avaliação de competências;
EPS — entrevista profissional de seleção.

III. A pontuação da avaliação curricular (AC) resultará da ponderação 
dos itens abaixo referidos de acordo com a seguinte fórmula:

AC= (HAB × 15 %) + (FP × 15 %) + (EP × 35 %) + (AD × 35 %)

sendo:
HAB — habilitações académicas, através da ponderação da titulari-

dade de um grau académico ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes:

Habilitações académicas de grau exigido à candidatura nos termos 
do ponto 6. — 16 valores;

Habilitações académicas de grau superior ao exigido — 20 valores;

FP — formação profissional realizada nos anos de 2012 a 2017 (in-
clusive), considerando as áreas de formação e de atualização profissio-
nal relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao 
exercício da profissão:

Sem participações em ações de formação — 0 valores;
Média anual de formação entre 1 e 18 horas — 8 valores;
Média anual de formação entre 19 e 36 horas — 12 valores;
Média anual de formação entre 37 e 50 horas — 16 valores;
Média anual de formação entre 51 e 80 horas — 20 valores;
Média anual de formação maior do que 80 horas — 20 valores;

(Nota. — Para efeitos da determinação do número de horas, considerar-
-se -á que um dia inteiro de formação corresponderá a 7 horas. O valor 
da média será arredondado por excesso.)

EP — experiência profissional, incidindo sobre a execução de funções 
similares às estabelecidas no ponto 4 do Despacho, relativamente ao 
respetivo posto de trabalho e grau de complexidade das mesmas (em 
anos completos):
Por cada ano completo de funções — 3 valores, até ao limite máximo 

de 20 valores.

AD — avaliação de desempenho, determinada através da média das 
classificações obtidas, na mesma categoria, no ano de 2012 e nos biénios 
de 2013 -2014 e 2015 -2016, sendo que a falta de avaliação de qualquer 
dos anos contará 10 valores, de acordo com as regras seguintes:
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro;
Desempenho Inadequado — 0 valores;
Desempenho Adequado — 12 valores;
Desempenho Relevante — 16 valores;
Reconhecimento de mérito — 20 valores;

13.1 — Os candidatos que completem o procedimento com aprova-
ção, nos termos do ponto 13, serão seriados por ordem decrescente da 
classificação final obtida.

14 — Em caso de igualdade de classificação entre dois ou mais can-
didatos serão adotados os critérios de ordenação preferencial previstos 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15 — Além das comunicações aos candidatos, previstas na legislação 
em vigor, a lista dos candidatos com os resultados obtidos em cada 
método de seleção intercalar e a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos serão publicitadas no site da ESEP, no seguinte endereço: 
www.esenf.pt, e afixadas nos locais de estilo da Escola.

16 — A composição do júri será a seguinte:
Presidente — Virgínia Cláudia Teixeira Moreira (Administradora 

da ESEP).
Vogais efetivos: Carla Guedes de Oliveira Leitão Borges (Técnica 

Superior do Centro de Gestão de Recursos), Lara Andreia Salgado Pereira 
(Técnica superior do Centro de Gestão de Recursos).

Vogais suplentes: Ana Rute Ferreira Morim (Técnica Superior do Centro 
de Gestão de Recursos) e Orísia Maria da Silva Martins Pereira (Técnica 
Superior do Centro de Documentação, Biblioteca e Serviço a Clientes).
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16.1 — A Presidente do júri será substituída nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo vogal efetivo indicado em primeiro lugar;

16.2 — Todos os elementos do Júri são funcionários da Escola Su-
perior de Enfermagem do Porto.

16.3 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

16.4 — Nos termos e para os efeitos do artigo 46.º do LTFP, o mesmo 
júri é nomeado para o acompanhamento e avaliação do período experi-
mental do contrato a celebrar.

17 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos excluídos 
são notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, para a realização da audiência de 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. As 
alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário tipo 
para o exercício do direito de participação dos interessados, aprovado 
pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro de Estado e das Finanças, 
disponível no site da ESEP (www.esenf.pt).

18 — Os candidatos aprovados no(s) método(s) de seleção obrigatório(s) 
são convocados para a realização do método complementar através de 
notificação feita por uma das formas previstas no número anterior.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, depois de 
homologada, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, na 
página eletrónica da ESEP, no site da ESEP (www.esenf.pt) e afixada 
nas instalações da ESEP.

20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

21 — Em tudo o que não se encontre previsto no presente aviso, o 
procedimento rege -se pelas disposições constantes na Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho (LTFP), na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, do Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, da Constituição da República Portuguesa e do Código do 
Procedimento Administrativo, todos com as alterações subsequentes.

22 de junho de 2017. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
310584508 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Aviso n.º 7807/2017
Avisam -se todos os interessados que a lista definitiva de candida-

tos admitidos e excluídos em requisitos gerais ao concurso de pro-
fessor auxiliar na área disciplinar de Contabilidade, aberto pelo edital 
n.º 11/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 5 de 
janeiro, encontra -se afixada na vitrina da Unidade de Recursos Hu-
manos, ala Sul, e disponibilizada na página eletrónica do ISCTE -IUL 
https: //www.iscte -iul.pt/conteudos/iscteiul/quem -somos/trabalhar -no-
-iscteiul/990/concursos.

22 de junho de 2017. — A Administradora, Teresa Laureano.
310589069 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 7808/2017
Nos termos do artigo 19.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, torna -se público que, por despacho do Reitor, Prof. Doutor João 
Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, de 12/09/2016, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de pu-
blicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para ocupação de dez postos de trabalho da carreira 
e categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal 
da Universidade de Coimbra.

1 — Legislação Aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho; Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro e Portaria n.º 83 -A/2009, 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

2 — Local de trabalho — Universidade de Coimbra.
3 — Referência do procedimento — P048 -16 -4186

4 — Caraterização dos postos de trabalho:
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 

e aplicação de métodos e processos de natureza técnico -jurídica, que 
fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade 
e autonomia, ainda que com enquadramento superior qualificado, no 
âmbito da administração pública em geral, e das instituições de ensino 
superior públicas em especial.

Os candidatos devem deter conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador e fluência na língua inglesa, escrita e falada de nível C1/C2.

5 — Requisitos de admissão — Os constantes do artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada LTFP:

Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatórias.

6 — Em cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 30.º, da LTFP, 
o presente procedimento concursal é restrito aos trabalhadores com 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida.

7 — Tendo em conta os princípios da eficácia, celeridade e apro-
veitamento de atos, e respeitadas as prioridades legais dos vínculos 
de emprego público, em cumprimento dos dispostos nos n. 4.º, n.º 5 
ou n.º 6, do artigo 30.º, da LTFP, foi autorizada a abertura do presente 
procedimento concursal a trabalhadores com vínculo de emprego público 
a termo ou sem vínculo de emprego público.

8 — Não podem ser admitidos os 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, acima referido, idênticos aos postos de trabalho a 
ocupar com o presente procedimento, nos termos da alínea l) do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011.

9 — Habilitações literárias: Licenciatura em Direito.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — É adotado o formulário tipo de candidatura a procedimento 

concursal, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 51.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 e pelo 
Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, a utilizar obrigatoriamente pelos 
candidatos e que se encontra disponível na página online da Adminis-
tração da UC, no endereço http://www.uc.pt/emprego.

Neste formulário deverá ser indicado, obrigatoriamente e de forma 
visível, a referência do presente procedimento concursal, indicado no 
ponto 3.

10.2 — Documentos a anexar:
10.2.1 — Cada candidato deverá anexar ao formulário os seguintes 

documentos:
Anexo 1 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilita-

ções literárias;
Anexo 2 — Curriculum Vitae datado e assinado;
Anexo 3 — Fotocópias dos certificados das ações de formação fre-

quentadas, relacionadas com a área funcional do lugar para que se 
candidata.

10.2.2 — Além dos documentos referidos no ponto 10.2.1., os can-
didatos titulares de um vínculo de emprego público, excetuando os 
trabalhadores pertencentes à U.C. no momento da candidatura, deverão, 
ainda, apresentar:

Anexo 4 — Declaração, emitida e autenticada pelo serviço de origem, 
que comprove a categoria que detém, a carreira em que se encontra 
integrado, a posição remuneratória, a natureza do vínculo de emprego 
público de que é titular, a respetiva antiguidade, bem como as menções 
qualitativas e quantitativas obtidas nas avaliações de desempenho rela-
tivas aos últimos 3 anos;

Anexo 5 — Declaração, emitida e autenticada pelo serviço de origem, 
contendo a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do 
conteúdo funcional correspondente ao posto de trabalho que o candi-
dato ocupa.

10.2.3 — Os candidatos com deficiência, para efeitos de admissão 
ao procedimento concursal devem ainda apresentar, juntamente com 
os documentos previstos no ponto 10.2.1. e, quando seja o caso, no 
ponto 10.2.2.


