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Despacho Presidente n.º 2018/38 

Abertura de Procedimento Concursal no âmbito do Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP) 

1. Nos termos do disposto nos artigos 9º e 10º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, torna-

se público que, por Deliberação do Conselho de Gestão de 9 de maio de 2018, se encontra 

aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente aviso na Bolsa de 

Emprego Público (BEP), o procedimento concursal comum para a constituição de relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento 

de dois postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal para 2018 da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, abaixo indicados: 

Ref.ª A) – 1 Técnico Superior para o Centro de Gestão de Recursos – Contabilidade; 

Ref.ª B) – 1 Técnico Superior para o Gabinete de Divulgação, Imagem e Apoio à Publicação. 

2. Legislação aplicável: Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP); Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho; Portaria nº 83-

A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145/2011, de 6 de abril e 

Código do Procedimento Administrativo (CPA).  

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

Dona Ana Guedes e polo São João). 

4. Descrição sumária das funções por categoria/carreira e número de postos por função: 

Ref.ª A) Técnico Superior para o Centro de Gestão de Recursos – Contabilidade 

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, 

incluindo o processamento de vencimentos; 
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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) Controlo dos débitos diretos e das conciliações bancárias. 

     Ref.ª B) Técnico Superior para o Gabinete de Divulgação, Imagem e Apoio à 

Publicação –área apoio publicação cientifica 

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

respetivo serviço; 

b) Apoiar na organização e na divulgação de eventos culturais e científicos da ESEP; 

c) Conceber e apoiar a realização de workshops de pesquisa científica e de apoio à 

investigação; 

d) Apoiar a publicação de artigos em revistas nacionais e internacionais, bem como 

publicação de monografias, em formato e-book e livro; 

e) Apoio na submissão de candidaturas de financiamento externo; 

f) Tradução de documentos institucionais. 

5. Requisitos de admissão: os constantes do artigo 17.º da LTFP: 

a. Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial; 

b. 18 anos de idade completos; 

c. Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício 

daquelas que se propõe desempenhar; 

d. Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

e. Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

6. Requisitos específicos: desempenho de funções na Escola Superior de Enfermagem do 

Porto, entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio de 2017, ou parte deste período, conforme 

disposto no artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. 

7. Nível habilitacional exigido: 

Ref.ª A) Licenciatura em Contabilidade 

Ref.ª B) Licenciatura em Línguas e Secretariado – Ramo Tradução especializada 
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7.1 No presente procedimento não existe possibilidade de substituição do nível 

habilitacional por formação ou experiência profissional, nos termos do nº 2 do 

artigo 8º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro. 

8. Posicionamento remuneratório: nos termos do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro – 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15, a 

que corresponde a remuneração base de € 1.201,48.  

9. Formalização das candidaturas: 

9.1 É adotado o modelo de formulário tipo de candidatura ao processo 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 22 507 35 00 / 96 728 81 93/4. 

9.2 Cada candidato deverá anexar ao formulário de candidatura fotocópias dos 

seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae, detalhado, do qual devem constar, designadamente, 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; 

b) 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; 

c) Fotocópia dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com 

relevância para o posto de trabalho objeto de candidatura; 

9.3 A não apresentação dos documentos previstos no número anterior 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, confirmado 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 eletrónico para o 
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endereço de email rhv@esenf.pt ou 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, obrigatoriamente e de forma visível, a referência ao 

presente processo de seleção a que se candidatam. As candidaturas poderão 

igualmente ser entregues 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.  

9.5 As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. 

10. Métodos de seleção e critérios:  nos termos previstos no número 6 do art.º. 10º da Lei 

nº 112/2017, de 29 de dezembro, ao presente procedimento concursal será aplicado o 

método de seleção Avaliação Curricular (AC): 

10.1 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; 

10.2 A avaliação curricular terá uma ponderação de 100% na valoração final, expressa 

numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, sendo a 

classificação final obtida através da seguinte fórmula: 

 

AC=(HL*25%)+(FP*25%)+(EP*50%) 

 

Em que: AC= Avaliação Curricular; HL=Habilitação Literária; FP=Formação Profissional; 

EP=Experiência. 

 

Sendo: 

HAB – habilitações académicas, através da ponderação da titularidade 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. 
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FP – formação profissional realizada nos de 2013 a 2018, considerando as áreas de 

formação e de atualização profissional 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): 

− Sem experiência – 0 valores; 

− Menos de 1 ano – 8 valores; 

− De 1 a 3 anos – 12 valores; 

− De 4 a 5 anos – 16 valores; 

− 6 ou mais anos – 20 valores. 

10.3 Classificação final (CF): A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, com 

arredondamento até às centésimas obtida no método de seleção “Avaliação Curricular”, 

em que:  

       CF= AC 

CF – classificação final; 

AC – Avaliação Curricular; 

10.4 Os candidatos que completem o procedimento com aprovação, nos termos do 

ponto 10, serão seriados por ordem decrescente da classificação final obtida. 

10.5  São motivos de exclusão do presente procedimento: a obtenção de uma 

valoração inferior a 9,5 valores na avaliação curricular. 

11. 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. 
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12. A composição do júri será a seguinte: 

Ref.ª A) 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: Filipe Pepe Nogueira (Técnico Superior dos Serviços Académicos e de 

Apoio ao Estudante) e Luís Alexandre de Sousa Oliveira (Técnico Superior do Expediente, 

Arquivo e Museu). 

Ref.ª B) Presidente – Virgínia Cláudia Teixeira Moreira (Administradora da ESEP); Vogais 

efetivos: Maria João Gavina Maia Pereira (Técnica Superior do Serviço de Secretariado), Lara 

Andreia Salgado Pereira (Técnica superior do Centro de Gestão de Recursos);  

Vogais suplentes: Francisco Manuel de Aguiar Azevedo Vieira (Técnico Superior do Gabinete 

de Divulgação, Imagem e Apoio à Publicação) e Sandra Elisabete Rodrigues Pereira (Técnica 

Superior do Gabinete de Divulgação, Imagem e Apoio à Publicação). 

12.1 O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos pela vogal 

efetiva indicado em primeiro lugar; 

12.2 Todos os elementos do Júri são funcionários da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto; 

12.3 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; 

12.4 Nos termos e para os efeitos do artigo 46.º do LTFP, o mesmo júri é nomeado para 

acompanhamento e avaliação do período experimental do contrato a celebrar. 

13. Haverá lugar à audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo, após a aplicação dos métodos de seleção e antes de ser proferida a 

decisão final. Os candidatos excluídos serão notificados por e-mail. 

14. 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 

endereço www.esenf.pt e afixada nas instalações da ESEP. 

15. Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 10º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, 

o presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.pt) e na página 

eletrónica da ESEP (www.esenf.pt). 

16. 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 nº 14/2008, de 31 de julho, da 
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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. 

 

Ao CGR-RHV para proceder às devidas publicações e para dar conhecimento deste Despacho aos 

membros do Júri. 

 

Porto e ESEP, 5 de julho de 2018 

 

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 


