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SUMÁRIO

Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para o recrutamento de três técnicos superiores

TEXTO

Aviso (extrato) n.º 6965/2022

Sumário: Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para o recrutamento de três técnicos
superiores.

Torna-se público que, por despacho do Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), do
dia 21 de março de 2022, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), para a constituição de vínculo de emprego público,
por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de três (3) postos de trabalho, previsto e não ocupado,
do mapa de pessoal da ESEP, da carreira e categoria de técnico superior.

Caracterização dos postos de trabalho: Os postos de trabalho caracterizam-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, integrados nos núcleos de Sistemas de Informação e de Gestão Académica com vista a, entre
outras funções do serviço: Fazer o planeamento, a conceção, o desenvolvimento e a implementação dos
sistemas de informação e dos recursos técnicos que garantem o suporte à realização das atividades da
ESEP, bem como a gestão administrativa das atividades académicas, de apoio ao estudante e às atividades
letivas, e os processos de mobilidade e intercâmbio.

Habilitações literárias exigidas: grau 3 de complexidade funcional, sendo exigida Licenciatura, ou grau
académico superior.

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/).

22 de março de 2022. - O Presidente, António Luís Rodrigues Faria de Carvalho.
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