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b) Fotocópias dos certificados comprovativos de cada ação de forma-
ção profissional frequentada, com indicação da entidade que a promoveu, 
período em que a mesma decorreu e respetiva duração;

c) Fotocópias de outros documentos instrutórios do curriculum vitae, 
considerados adequados pelos candidatos;

d) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem, da qual 
conste a relação jurídica de emprego público, a categoria detida e o 
tempo de serviço na carreira e em funções públicas;

e) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literá-
rias;

f) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou 
do Cartão de Cidadão.

12.1 — O júri pode solicitar aos candidatos e ou aos respetivos orga-
nismos de origem outros elementos considerados necessários à instrução 
do processo de concurso.

13) Publicitação da decisão final:

Os candidatos serão notificados do resultado do procedimento con-
cursal, por email.

O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não ha-
vendo lugar a audiência de interessados, conforme estabelece o n.º 13 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

14) Composição e identificação do Júri:

Presidente — João Fernando Pires Mendes Jacinto, Diretor Executivo 
dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Efetivo — Rui Jorge Graça Palmeira, Diretor do Departa-
mento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Efetivo — Luis Guerra e Silva, Professor Auxiliar do De-
partamento de Engenharia Informática do Instituto.

1.º Vogal Suplente — Ana Maria Nunes Maduro Barata Marques, 
Administradora da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Luís Carlos Guimarães de Carvalho, Diretor 
Executivo dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa.

O presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

24 de março de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz Serra.
207724852 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso n.º 4581/2014

Proposta de aviso de abertura para procedimento concursal para 
provimento do cargo de secretário da Escola Superior de Educa-
ção de Santarém (cargo de direção intermédia do 1.º grau), em 
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos.
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011 
de 22 de dezembro, torna -se público que, por meu despacho de 25 de 
março de 2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a partir da 
data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedi-
mento concursal para provimento do cargo de secretário da Escola Supe-
rior de Educação de Santarém (cargo de direção intermédia do 1.º grau), 
em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos.

2 — Conteúdo funcional e remuneração— Direção dos Serviços 
Administrativos da Escola, bem como as competências previstas nos 
Estatutos da Escola Superior de Educação de Santarém, publicados no 
Diário da República, n.º 127, de 3 de julgo de 2009, 2.ª série, conjugado 
com os princípios de atuação do pessoal dirigente dispostos na Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e com o Decreto -Lei 
n.º 129/1997, de 24 de maio. O vencimento mensal ilíquido corresponde 
a 80 % do valor legalmente definido para cargos de direção intermédia, 
acrescido de despesas de representação, nos termos da lei em vigor.

3 — Requisitos legais de provimento — os constantes no n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
nomeadamente ser trabalhador em funções públicas contratado ou por 
tempo indeterminado, licenciado, dotado de competência técnica e aptidão 
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúna 
seis anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou ca-
tegorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

4 — Perfil pretendido — para além de ter de estar habilitado com 
licenciatura, preferencialmente na área de Gestão, com competências 
técnicas e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação 
e controlo das áreas administrativa, financeira e académica de uma 
instituição do ensino superior.

5 — Métodos de seleção: a seleção é feita nos termos do disposto 
non.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, através de avaliação curricular e de entrevista pública.

6 — A entrevista pública terá a duração máxima de quarenta minutos 
e versará sobre os seguintes temas:

Organização estatutária do Instituto Politécnico de Santarém e da 
Escola Superior Educação de Santarém;

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior;
Administração e gestão de instituições públicas;
Comportamento organizacional e gestão de recursos humanos na 

Administração Pública.

7 — Formalização e prazo de entrega das candidaturas: as candi-
daturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao 
Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Complexo Andaluz, 
Apartado 279, 2001 -904 Santarém, podendo ser entregues nos Serviços 
Centrais — Recursos Humanos, entre as 9.30 horas e as 12 horas e entre 
as 14 horas e as 17 horas, ou remetidas pelo correio, com aviso de rece-
ção, para a referida morada, no prazo de 10 dias úteis contados a partir 
da data da publicitação do aviso na bolsa de emprego público.

8 — O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte documenta-
ção, cuja falta de qualquer elemento determinará a exclusão do presente 
procedimento concursal:

Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, indi-
cando, nomeadamente, a experiência profissional, funções, atividades 
e responsabilidades exercidas e o tempo correspondente;

Certificado de habilitações literárias;
Certificados de formação profissional;
Outros documentos que comprovem as declarações prestadas pelo 

candidato;
Declaração comprovativa de vínculo à Administração Pública, com 

menção da categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vínculo 
e com contagem de tempo de serviço na categoria, carreira e função 
pública, reportada ao dia seguinte ao da publicitação do aviso na bolsa 
de emprego público.

9 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

10 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em caso 
de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.

11 — Constituição do júri:
Presidente — António Nuno Bordalo Pacheco, diretor da Escola 

Superior de Educação de Santarém.
Vogais:
1.º Susana Isabel Colaço Caldas, subdiretora da Escola Superior de 

Educação de Santarém.
2.º Pedro Maria Nogueira Carvalho, administrador do Instituto Po-

litécnico de Santarém.
25 de março de 2014. — O Presidente, Prof. Doutor Jorge Alberto 

Guerra Justino.
207724188 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Aviso n.º 4582/2014

Abertura de procedimentos concursais para provimento 
de cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º Grau

Torna -se público no cumprimento do disposto nos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na nova redação dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro e aplicável à Administração Local pelo 
Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que por minha proposta de 
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06 de março do ano em curso, e aprovada por deliberação da Câmara 
Municipal na reunião ordinária de 12 de março de 2014, foi autorizada a 
abertura de procedimentos concursais tendentes ao provimento, em co-
missão de serviço, por três anos, nos exatos termos e condições definidas 
na BEP — Bolsa de Emprego Público, até ao 2.º dia após a publicação 
deste aviso na 2.ª série, do Diário da República, dos cargos de direção 
intermédia de 2.º e 3.º grau, a seguir mencionados:

Concurso A — 1 Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau (Chefe de 
Divisão), para a Divisão de Gestão Municipal;

Concurso B — 1 Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau (Chefe de 
Divisão), para a Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos;

Concurso C — 1 Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau (Chefe de 
Divisão), para a Divisão de Desenvolvimento, Educação e Cultura;

Concurso D — 1 Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, para a 
Unidade de Planeamento e Gestão do Território.

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados 
a partir da data de publicação do presente aviso na BEP.

14 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Manoel Batista Calçada Pombal.

307693068 
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