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índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

29 de outubro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209606514 

 Despacho (extrato) n.º 7478/2016
Por despacho de 01 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

Maria do Carmo Castro Correia, na categoria de Assistente Convidado, 
a 100 %, pelo prazo de dois anos, com efeitos a 01 de novembro de 2015 
e termo a 31 de outubro de 2017, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

1 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209609041 

 Despacho (extrato) n.º 7479/2016
Por despacho de 01 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

António Pedro Ferreira da Silva, na categoria de Assistente Convidado, 
a 20 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 01 de novembro de 2015 e 
termo a 31 de outubro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

1 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209613391 

 Despacho (extrato) n.º 7480/2016
Por despacho de 02 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

Isa Cristina Teixeira Santos, na categoria de Assistente Convidado, a 
20 %, pelo prazo de cinco meses, com efeitos a 02 de novembro de 2015 
e termo a 02 de abril de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

2 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209613431 

 Despacho (extrato) n.º 7481/2016
Por despacho de 13 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Maria do Céu Fernandes Ribeiro, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 30 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 13 de novembro 
de 2015 e termo a 12 de fevereiro de 2016, não renovável, para a Es-
cola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 140 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

13 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209608645 

 Despacho (extrato) n.º 7482/2016
Por despacho de 23 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizado o aditamento ao con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

Ana Cristina dos Santos Arromba Dinis, na categoria de Assistente 
Convidado, a 55 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a partir de 24 de 

novembro de 2015 e termo a 29 de fevereiro de 2016, não renovável, para 
a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente 
ao escalão 3 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

23 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209608701 

 Despacho (extrato) n.º 7483/2016
Por despacho de 30 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Luciana Micaela Marques dos Santos, na categoria de Assistente 
Convidado, a 55 %, pelo prazo de sete meses, com efeitos a 01 de de-
zembro de 2015 e termo a 30 de junho de 2016, não renovável, para a 
Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209608783 

 Despacho (extrato) n.º 7484/2016
Por despacho de 01 de dezembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Fernando José Morgado Fontes, na categoria de Assistente Convidado, 
a 40 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 01 de dezembro de 2015 
e termo a 29 de fevereiro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de dezembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209608904 

 Despacho (extrato) n.º 7485/2016
Por despacho de 09 de dezembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Carina Oliveira Silva Carvalho, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 10 de dezembro de 2015 
e termo a 09 de junho de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

9 de dezembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209608945 

 Despacho (extrato) n.º 7486/2016
Por despacho de 11 de dezembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Nuno José Duarte Martins, na categoria de Assistente Convidado, a 
40 %, pelo prazo de dois meses, com efeitos a 11 de dezembro de 2015 
e termo a 10 de fevereiro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de dezembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209608978 

 Despacho (extrato) n.º 7487/2016
Por despacho de 14 de dezembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Beatriz da Graça Luz Casais, na categoria de Professor Adjunto Con-
vidado, a 50 %, com efeitos a 04 de janeiro de 2016 e termo a 29 de 
fevereiro de 2016, não renovável, para a Escola Superior de Gestão, 
auferindo a remuneração correspondente ao índice 185 da tabela do 
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pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

14 de dezembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209609017 

 Despacho n.º 7488/2016

Nomeação do diretor executivo da Unidade PAXIS21 — Centro 
de Transferência de Investigação Aplicada e de Tecnologia

Considerando que:
1. Em 15 de janeiro de 2016 foi publicado no Diário da República o 

Regulamento da Unidade do IPCA designada por PRAXIS21;
2. O artigo 8.º prevê a existência de um Diretor Executivo;
3. Nos termos do artigo 10.º do Regulamento do PRAXIS21, o diretor 

executivo é livremente nomeado pelo Presidente do IPCA, por proposta 
do presidente da Comissão Executiva.

Determino, ao abrigo do disposto no artigo 10.º do Regulamento do 
PRAXIS21, conjugado com a alínea p) do 2 e n.º 3 do artigo 38.º dos 
Estatutos do IPCA, homologados pelo Despacho Normativo 15/2014, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 5 de novembro, com as 
alterações homologadas pelo Despacho Normativo 20/2015, publicado 
na 2.ª série, do Diário da República de 14 outubro:

1) É nomeada, em regime de Comissão de Serviço, para o cargo de 
Diretora Executiva da Unidade PAXIS21 — Centro de Transferência 
de Investigação Aplicada e de Tecnologia, a licenciada Adriana Lago 
Carvalho, técnica superior da Universidade do Minho.

2) A presente nomeação produz efeitos a 23 de maio de 2016.
23 de maio de 2016. — O Presidente, João Baptista da Costa Carvalho.

209613845 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Edital n.º 466/2016
Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 

22 de abril de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, pro-
cedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento do 
posto de trabalho abaixo identificado.

Foi efetuado procedimento de consulta ao INA com vista à verifi-
cação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, 
conforme previsto no n.º 1 do artigo 265.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), tendo aquele Instituto emitido declaração de 
inexistência de trabalhadores que reunissem os requisitos necessários à 
ocupação do posto de trabalho.

O presente procedimento respeitou o n.º 1 do artigo 4.º e o artigo 54.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, uma vez que a DGAEP emitiu 
uma dispensa geral, ainda que temporária, da consulta prévia à ECCRC.

1 — Funções/Caraterização do posto de trabalho: Um posto de traba-
lho na categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior, 
para o Departamento de Gestão Financeira do Instituto Politécnico de 
Coimbra, para o desempenho, designadamente, das seguintes funções: 
Instrução de processos relativos a alterações orçamentais; cabimentação 
de processos de despesa; faturação; processamento contabilístico de 
documentos de despesa e receita; emissão de ordens de pagamento; 
realização de conciliações contabilísticas; registo e controlo do cadastro e 
inventário dos bens do Estado (CIBE); prestação de informação a institui-
ções externas através dos sistemas de informação legalmente definidos; 
fornecimento dos dados necessários à elaboração das declarações fiscais; 
realização das conferências adequadas e demais tarefas necessárias ao 
encerramento de contas; elaboração e análise de informação financeira 
de apoio à Gestão; gestão financeira de projetos. Funções constantes 
do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, às quais corresponde 
o grau 3 de complexidade funcional.

2 — Legislação aplicável: o presente procedimento concursal obe-
dece ao disposto nos seguintes diplomas legais: Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de 
março — Orçamento de Estado para 2016.

3 — Posto de trabalho a ocupar e modalidade da relação jurídica: Um 
posto de trabalho na categoria de técnico superior da carreira geral de 

técnico superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

4 — Local de trabalho: Serviços Comuns do Instituto Politécnico 
de Coimbra.

5 — Posicionamento remuneratório: à determinação do posicio-
namento remuneratório aplica -se o previsto no artigo 42.º da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por força do disposto no 
artigo 18.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

6 — Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, o presente procedi-
mento concursal é restrito aos trabalhadores detentores de vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado.

7 — Requisitos de admissão: Poderá candidatar -se ao presente pro-
cedimento concursal quem reúna, até ao termo do prazo fixado para a 
apresentação de candidaturas, os requisitos de admissão previstos no 
artigo 17.º da LTFP, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções; e
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

8 — Requisitos preferenciais: Experiência profissional no desem-
penho de funções nos domínios descritos no conteúdo funcional em 
estabelecimentos de ensino superior público; possuir experiência no 
software GIAF; bons conhecimentos de informática na ótica do utili-
zador, em particular nos produtos Microsoft Office.

9 — Habilitações académicas: Poderão ser admitidos os indivíduos 
que até ao termo do prazo de entrega das candidaturas sejam titulares 
de licenciatura em área de formação adequada ao conteúdo funcional do 
posto de trabalho a ocupar, não sendo permitida a substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

10 — De acordo com o disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

11 — Forma de apresentação das candidaturas: A formalização das 
candidaturas é realizada, sob pena de exclusão, mediante o formulário 
de candidatura ao procedimento concursal, aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, da Diretora -Geral da DGAEP, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, que se encontra 
disponível na página eletrónica do Instituto Politécnico de Coimbra. 
A apresentação da candidatura pode ser efetuada por correio, sob registo 
e com aviso de receção, para a morada dos Serviços da Presidência 
do Instituto Politécnico de Coimbra, Av. Dr. Marnoco e Sousa, n.º 30, 
3000 -271 Coimbra, ou pessoalmente naquela morada — das 09h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00 — até ao termo do prazo fixado.

12 — A apresentação de candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Anexo 1: Currículo vitae, devidamente datado e assinado;
Anexo 2: Fotocópia de documento comprovativo das habilitações 

literárias;
Anexo 3: Fotocópia dos certificados das ações de formação frequen-

tadas, relacionadas com a área funcional do lugar a concurso;
Anexo 4: Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem que 

comprove a categoria que detém, a carreia em que se encontra integrado, 
a posição remuneratória, a natureza da relação jurídica de emprego pú-
blico de que é titular, bem como as menções qualitativas e quantitativas 
obtidas nas avaliações de desempenho dos últimos 3 anos;

Anexo 5: Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem 
contendo a caraterização do conteúdo funcional correspondente ao posto 
de trabalho que o candidato ocupa ou, sendo trabalhador em mobilidade 
especial, o que por último ocupou.

13 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), d) e 
e) do ponto 7 do presente aviso, desde que declarem sob compromisso 
de honra, no próprio formulário, a situação precisa em que se encontram 
relativamente a cada um deles.

14 — Métodos de seleção: Considerando o disposto no artigo 36.º da 
LTFP, ex vi n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os mé-
todos de seleção obrigatórios a utilizar serão a prova de conhecimentos 
e a avaliação psicológica, sendo que no caso dos candidatos reunirem as 
condições referidas no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, ser -lhes -ão aplicados, 


