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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 173/2021

Sumário: Abertura de concurso interno de ingresso para o recrutamento de um técnico de infor-
mática — grau 1, nível 1.

Procedimento concursal interno de ingresso por tempo indeterminado para ocupação de 1 posto
 de trabalho na carreira/categoria de técnico de informática, grau 1, nível 1

Torna -se público que, por despacho do Presidente da Escola Superior de Enfermagem do 
Porto (ESEP), do dia 3 de dezembro de 2020, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento 
concursal interno de ingresso para a constituição de vínculo de emprego público, por tempo indeter-
minado, tendo em vista a ocupação de um (1) posto de trabalho, previsto e não ocupado, do mapa 
de pessoal da ESEP, da carreira e categoria de técnico de informática, grau 1, nível 1.

Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício de 
funções na carreira e categoria de técnico de informática, grau 1, nível 1, descrito nos artigos 8.º e 
13.º do Regulamento orgânico da ESEP disponível para consulta em www.esenf.pt, as constantes 
do n.º 2 do artigo 3.º, da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril.

Habilitações literárias exigidas: curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso 
que confira certificado de qualificação de nível III em áreas de informática, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 9.º do DL n.º 97/2001, de 26/03, não havendo possibilidade de substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

Os demais elementos caracterizadores do presente recrutamento (texto integral) serão publici-
tados 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/).

15 de dezembro de 2020. — O Presidente, António Luís Rodrigues Faria de Carvalho.
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