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SUMÁRIO

Abertura de procedimento concursal para o recrutamento de um técnico superior - área de contabilidade e

controlo orçamental - a termo certo

TEXTO

Aviso (extrato) n.º 9621/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal para o recrutamento de um técnico superior - área de
contabilidade e controlo orçamental - a termo certo.

Torna-se público que, por despacho do Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), do
dia 28 de abril de 2022, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do
Aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal comum para o preenchimento de
um (1) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de pessoal aprovado
na ESEP, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.

De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, o recrutamento é feito de entre trabalhadores
detentores de um vínculo de emprego público, a termo ou por tempo indeterminado, ou sem relação
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções na
carreira geral de técnico superior, tal como descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º e do mapa
anexo à LTFP, integrado no núcleo de Contabilidade e Controlo Orçamental do Serviço de Gestão de
Recursos.

Habilitações literárias exigidas: grau 3 de complexidade funcional, sendo exigida a Licenciatura, ou grau
académico superior, nas áreas CNAEF 344 - Contabilidade e Fiscalidade ou 345 - Gestão e Administração,
desde que a licenciatura seja reconhecida pela Ordem dos Contabilistas Certificados como habilitação
suficiente para inscrição na referida Ordem.

https://dre.pt/dre
https://files.dre.pt/2s/2022/05/092000000/0017000170.pdf


Os demais elementos caracterizadores do presente recrutamento (texto integral) serão publicitados na Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt) até ao 2.º dia útil seguinte à data da presente publicação e no site da
ESEP (https://www.esenf.pt/pt/uteis/gestao-de-recursos/recrutamento/).

2 de maio de 2022. - O Presidente, António Luís Rodrigues Faria de Carvalho.
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