
 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 
 Despacho Presidente n.º 2020/09  

Mobilidade interna Fernando Cardinal 

Considerando que desde a criação da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), em janeiro de 

2007, se tem vindo a implementar uma política de racionalização e qualificação dos recursos humanos 

que, para além da redução de efetivos, passou pelo recurso a mobilidades internas de trabalhadores 

mais qualificados, com resultados evidentes na rentabilização do pessoal e na realização das diferentes 

tarefas; 

Considerando que no atual modelo organizacional dos serviços e no mapa de pessoal aprovado e 

vigente, encontra-se afeto ao Serviço de Gestão da Produção e da divulgação do Conhecimento (SGC) 

um posto de trabalho não ocupado, ao qual corresponde uma necessidade efetiva e permanente de 

trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico;  

Considerando o requerimento apresentado pelo trabalhador Fernando Carlos da Silva Cardinal, 

assistente operacional do mapa de pessoal da ESEP, que, reunindo os requisitos habilitacionais e o perfil 

necessários à ocupação do referido posto de trabalho, obteve o parecer favorável do coordenador do 

serviço ao qual se encontra afeto, da administradora cessante e da atual administradora; 

Considerando que a mobilidade a que se refere o presente despacho tem o correspondente cabimento 

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

Recursos-Contabilidade da ESEP; 

Por deliberação do Conselho de Gestão, de 21 de janeiro de 2020, foi autorizada a mobilidade interna 

intercarreiras e intercategorias para a ocupação do posto de trabalho afeto ao SGC, pelo período de 

doze meses, com efeitos a 1 de fevereiro de 2020: 

- Para a carreira e categoria de assistente técnico, posição 1 e nível 5, de Fernando Carlos da Silva 

Cardinal (atual assistente operacional na posição 4 e nível 4). 

Para conhecimento do trabalhador. 

Ao CGR – Recursos Humanos para conhecimento e demais devidos efeitos. 

Porto e ESEP, 28 de janeiro de 2020 

O Presidente, 

 
António Luís Rodrigues Faria de Carvalho 


