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Despacho Presidente n.º 2020/86 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE INTERNA DE DOIS (2) TRABALHADORES 

NA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

Considerando a saída de dois trabalhadores do Serviço de sistemas de informação e gestão 

académica (SIGA) em regime de mobilidade para outra instituição; 

Considerando a necessidade de suprir as necessidades inerentes aos respetivos postos de 

trabalho previstos e, temporariamente, não ocupados no mapa de pessoal da ESEP, na carreira 

e categoria de assistente técnico;  

Considerando que o Conselho de gestão, em sede de reuniões realizadas a 06 e a 20 de outubro 

de 2020, entendeu oportuno, urgente e necessário aprovar a abertura de recrutamento para 

suprir necessidades do referido serviço relativamente a dois postos de trabalho de assistente 

técnico;  

Considerando que não existe pessoal excedentário noutros serviços da escola, nem reservas de 

recrutamento internas; 

Considerando a urgência do recrutamento em causa, porquanto o respetivo núcleo encontra-se 

já no limite dos recursos necessários a garantir o seu funcionamento; 

Considerando, ainda,  

Que o recrutamento 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 da ESEP;  

Que se encontra assegurado o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 

2/2020, de 31 de março; 

Nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei geral do trabalho em funções 

públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações subsequentes; 
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No uso das competências previstas na alínea e) do número 1 do artigo 92.º do RJIES, aprovado 

pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na alínea j) do número 2 do artigo 31.º, dos Estatutos 

da ESEP, homologados pelo Despacho Normativo n.º 26/2009, de 9 de julho, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 16 de julho; 

Determino a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do Aviso na 

BEP, de recrutamento, através de mobilidade interna na carreira/categoria, de dois (2) 

trabalhadores na carreira e categoria de assistente técnico. 

 

1. Âmbito do recrutamento:  

a) O recrutamento é restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego 

público por tempo indeterminado previamente estabelecido, na carreira e na categoria 

de assistente técnico; 

2. Local de trabalho – Escola Superior de Enfermagem do Porto (polo Cidade do Porto, polo 

Dona Ana Guedes e polo São João). 

3. Caracterização do posto de trabalho:  

3.1. Os postos de trabalho em causa, encontram-se afetos ao desempenho das 

competências funcionais de um assistente técnico, tal como descrito no anexo referido 

no n.º 2 do artigo 88.º e do mapa anexo à LTFP, em especial na área funcional do núcleo 

de gestão académica, do Serviço de sistemas de informação e gestão académica, 

competindo-lhes executar as funções gerais descritas no regulamento orgânico da ESEP 

e, designadamente, as seguintes funções específicas: 

a) Atendimento presencial e não presencial; 

b) Tratar administrativamente os procedimentos inerentes à gestão académica;  

c) Assegurar a gestão do percurso académico do estudante;  

d)  Assegurar a emissão de documentos de caráter académico, nomeadamente, de 

conclusão dos cursos;  

e) Instruir e organizar os procedimentos de creditação e de reconhecimento de graus 

e diplomas estrangeiros;  

f) Aplicar o regime de prescrição da matrícula;  

g) Assegurar o apoio administrativo às atividades de ensino, aprendizagem e avaliação;  

h) Acompanhar e monitorizar os processos de candidatura aos cursos, de adaptação à 

escola e ao ensino, bem como de inserção dos diplomados na vida ativa;  

i) Registo e controlo de propinas; 

j) Informações e estatísticas. 
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3.2. Perfil de competências: 

a) Formação, conhecimentos e experiência profissional na área de serviços 

académicos no ensino superior; 

b) Conhecimentos, na ótica do utilizador, de software associado à gestão do percurso 

académico no ensino superior; 

c) Capacidade de comunicação; 

d) Capacidade de trabalhar em equipa e cooperação; 

e) Responsabilidade e compromisso com o serviço; 

f) Tolerância à pressão e contrariedades. 

4. Requisitos de admissão: 

a) Ser titular de vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecido, na carreira e categoria de assistente técnico; 

b)  Ser titular do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.  

5. Posicionamento remuneratório: a posição remuneratória detida pelo trabalhador na 

respetiva instituição de origem.  

6.  Formalização das candidaturas: 

6.1. As candidaturas são apresentadas, no prazo de dez dias úteis, obrigatoriamente através 

da plataforma https://light.esenf.pt/. O candidato deve proceder ao registo de 

utilizador e seguir as instruções. 

6.2. Cada candidato deverá anexar ao formulário de candidatura disponível na plataforma 

supra identificada cópias dos seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae, detalhado, do qual devem constar, designadamente, as 

habilitações literárias, as funções que exerce, bem como as que exerceu, com 

indicação dos respetivos períodos de duração e as atividades relevantes, assim 

como a formação profissional detida, com indicação das ações de formação 

finalizadas (cursos, estágios, encontros, simpósios, especializações e seminários, 

indicando a respetiva duração e datas de realização); 

b) Documento comprovativo das habilitações literárias; 

c) Declaração, devidamente atualizada, emitida pelo serviço ou organismo de origem, 

da qual constem, de forma inequívoca: 

i) A existência e natureza do vínculo, bem como, a antiguidade no exercício de 

funções públicas;  

ii) A carreira e a categoria com indicação das respetivas antiguidades; 

https://light.esenf.pt/
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iii) A posição e o nível remuneratório, com a indicação da data da produção de 

efeitos; 

iv)  As três últimas avaliações de desempenho obtidas. 

d) Declarações emitidas pelos serviços competentes com a descrição das funções 

exercidas em cada posto de trabalho ocupado relevantes para o posto de trabalho 

a ocupar. 

7. Métodos de seleção e critérios: a seleção dos candidatos será efetuada com base em 

avaliação curricular, sendo complementada com uma entrevista de seleção. A referida 

análise curricular tem caráter eliminatório. Apenas os candidatos pré-selecionados na 

avaliação curricular, serão contactados para a realização da entrevista profissional; 

7.1. Os candidatos que completem o procedimento com aprovação serão seriados por 

ordem decrescente da classificação final obtida. 

8. A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada no site da ESEP, no 

seguinte endereço: www.esenf.pt, e afixada nos locais de estilo da Escola. 

9. A composição do júri será a seguinte: 

Presidente: Ana Rute Ferreira Morim (Administradora da ESEP); 

Vogais efetivos: Sérgio Filipe Pinto Malta (Coordenador do Serviço de Sistemas de 

Informação e Gestão Académica) e Lara Andreia Salgado Pereira (Técnica superior do 

Serviço de Gestão de Recursos); 

Vogais suplentes: Irina Teresa da Silva Ribeiro (Técnica Superior no Serviço de Sistemas de 

Informação e Gestão Académica) e Maria de Fátima Araújo da Silva (Assistente técnica do 

Serviço de Sistemas de Informação e Gestão Académica). 

O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo vogal efetivo 

indicado em primeiro lugar. 

10. Publicitação: a presente oferta de emprego será igualmente publicitada em 

www.bep.gov.pt. 

Ao SGR-RH para proceder às devidas publicações e para dar conhecimento deste Despacho aos 

membros do Júri. 

 

Porto e ESEP, 3 de dezembro de 2020 

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

http://portal.esenf.pt/www/publico.hello

