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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 172/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal para o recrutamento de dois técnicos superiores — 
área de audiovisuais e produção dos media-design (Ref. A) e área de jornalismo e 
reportagem (Ref. B).

Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para ocupação 
de dois (2) postos de trabalho na carreira/categoria 

de técnico superior (Núcleo de Comunicação e Imagem)

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 comum para a constituição de vínculo de emprego público, por tempo indeterminado, 
tendo em vista a ocupação de dois (2) postos de trabalho, previstos e não ocupados, 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 e categoria de técnico de superior, descrito no anexo referido no n.º 2 do 
artigo 88.º e do mapa anexo à LTFP, integrados no núcleo de Comunicação e Imagem, do Serviço 
de Gestão da Produção e Divulgação do Conhecimento.

Habilitações literárias exigidas: licenciatura ou grau académico superior:

Para o posto de trabalho Referência A: na área de Audiovisuais e Produção dos média — De-
sign ou equivalente. Não será admitida a substituição do nível habilitacional exigido por formação 
ou experiência profissional;

Para o posto de trabalho Referência B: na área de Jornalismo e Reportagem ou equivalente. 
Não será admitida a substituição do nível habilitacional exigido por formação ou experiência pro-
fissional.

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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