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b) A classificação resultante da conversão proporcional da classifica-
ção obtida para a escala de classificação portuguesa, quando a instituição 
de ensino superior estrangeira adote uma escala diferente desta. No 
caso de não ser possível efetuar essa conversão proporcional, cabe ao 
Conselho Técnico -Científico decidir a classificação a atribuir.

4 — No caso de uma unidade curricular, de um curso da ESSEM, ser 
creditada recorrendo -se a duas ou mais unidades curriculares realizadas 
noutro par instituição/curso, a classificação da unidade curricular credi-
tada é a média aritmética das classificações atribuídas pelas instituições 
de ensino superior de origem.

5 — As unidades curriculares creditadas através do reconhecimento 
de competências e conhecimentos adquiridos em contexto profissional 
não são sujeitas a atribuição de classificação.

6 — No âmbito do cálculo da classificação final do grau académico, 
que é realizada nos termos do disposto nos artigos 12.º e 24.º do Decreto-
-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 115/2013, de 7 de agosto, a adoção de ponderações específicas para 
as classificações das unidades curriculares creditadas deve ser atribuída 
pelo Conselho Técnico -Científico.

Artigo 7.º
Tramitação do processo de creditação

1 — Caso o estudante deseje solicitar creditação de formação obtida 
anteriormente, deverá apresentar, nos Serviços Académicos, o requeri-
mento em modelo próprio, até quinze dias úteis após o ato da matrícula 
e/ou após o início do segundo semestre.

2 — O requerimento deverá ser acompanhado, sempre que aplicável, de:
a) Certificado de habilitações com indicação das unidades curricula-

res/módulos em que obteve aprovação e respetiva classificação;
b) Conteúdos programáticos das unidades curriculares/módulos, in-

cluindo instrumentos de avaliação, tipologia de aulas, carga horária 
e/ou ECTS referentes ao ano letivo em que obteve aprovação nessa 
unidade curricular;

c) Currículo profissional e documentos comprovativos da atividade 
profissional e/ou formação realizada;

d) Procuração, quando o requerimento for apresentado por procu-
rador.

3 — Os candidatos que disponham dos documentos a que se refe-
rem as alíneas a) e b) do número anterior, arquivados na ESSEM, não 
necessitam de os entregar novamente, salvo se algum deles carecer de 
atualização.

4 — Os processos entregues nos serviços académicos devem ser ime-
diatamente enviados à Comissão de Creditação nomeada pelo Conselho 
Técnico -Científico da ESSEM.

5 — Cabe aos Serviços Académicos a verificação da conformidade 
dos processos relativos aos pedidos de creditação e o seu envio à Co-
missão de Creditação.

6 — Do requerimento é entregue ao apresentante, como recibo, fo-
tocópia do mesmo.

7 — Para os estudantes da ESSEM cujos planos de estudos sofram 
alterações, a creditação, no plano que entrar em vigor, da formação 
obtida no anterior, será realizada diretamente pelos Serviços Académi-
cos, mediante instruções dos órgãos competentes, não sendo necessário 
requerer creditação nem pagar emolumentos.

8 — Após homologação pelo Conselho Técnico -Científico, o processo 
será devolvido aos Serviços Académicos, que o publicitará em local 
próprio e o disponibilizará ao estudante, para consulta.

Artigo 8.º
Propinas de creditação

1 — Na data do pedido de creditação de formação e do pedido de 
avaliação de formação não formal, são devidos emolumentos, conforme 
tabela aprovada pela Egas Moniz — Cooperativa de Ensino Superior, 
CRL.

2 — No caso de indeferimento total ou parcial do pedido não há lugar 
a reembolso dos emolumentos pagos.

Artigo 9.º
Recurso

1 — Caso o deseje, o estudante dispõe de cinco (5) dias úteis, após 
tomar conhecimento dos resultados do pedido de creditação, para interpor 
recurso dirigido ao Presidente do Conselho Técnico -Científico.

2 — O pedido de recurso deverá ser devidamente fundamentado, sob 
pena de indeferimento liminar.

3 — A decisão sobre o recurso compete ao Presidente do Conselho 
Técnico -Científico, ouvida a Comissão de Creditação.

4 — Do pedido de recurso são devidos emolumentos, que serão de-
volvidos caso o pedido de recurso seja deferido.

Artigo 10.º
Disposições finais

1 — Todas as situações omissas que não possam ser resolvidas pelo 
presente Regulamento serão analisadas, caso a caso, pelo Diretor da 
ESSEM, ouvido o Conselho Técnico -Científico.

2 — O presente regulamento entra em vigor a partir da sua apro-
vação.
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PARTE J1

 MUNICÍPIO DE OLEIROS

Aviso n.º 3206/2019

Abertura de concurso para recrutamento de três cargos 
dirigentes intermédios: 1 de 2.º grau e 2 de 3.º grau

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 janeiro, na redação atual aplicada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/8, na sua atual redação, torna -se público que, 
por deliberação do Executivo 13/04/2018 e da Assembleia Municipal 
de 20/04/2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar 
do segundo dia da data publicitação na Bolsa de Emprego Público, o 
procedimento concursal para provimento de Cargos de Direção intermé-
dia (1 de 2.º Grau e 2 de 3.º grau), previstos no Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, a seguir indicados:

Ref.ª 1 — Dirigente Intermédio de 2.º Grau — Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF) (Licenciatura em Economia ou em 
Gestão e Administração Pública)

Ref.ª 2 — Dirigente Intermédio de 3.º Grau — Coordenador da Di-
visão de Obras e Serviços Urbanos (DOSU) (Licenciatura numa das 
seguintes áreas: Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente 
ou Biologia)

Ref.ª 3 — Dirigente Intermédio de 3.º Grau — Coordenador da Divi-
são de Ação Social e Cultural (DASC) (Licenciatura numa das seguintes 
áreas: Sociologia, Serviço Social, Engenharia Agrícola ou Desporto).

2 — Formalização e apresentação das candidaturas: — As candi-
daturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros. Estas podem ser entregues 
pessoalmente no serviço de Recursos Humanos ou remetidas pelo cor-
reio, registado com aviso de receção, para Câmara Municipal de Oleiros, 
Praça do Município 6160 -409 Oleiros, não sendo aceites candidaturas 
enviadas por correio eletrónico.

O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena de 
exclusão, de:

a) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente 
assinado, onde conste designadamente funções profissionais exercidas 
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e respetivo período, as ações de formação, congressos ou afins, com 
indicação das entidades promotoras respetiva duração e datas de obtenção 
da formação, experiência profissional, devidamente comprovados por 
fotocópias simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, 
sob pena de os mesmos não serem considerados;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante 
fotocópia simples e legível do certificado autêntico ou autenticado, 
donde conste a média final do curso;

c) Declaração do serviço de origem, onde conste a relação jurídica 
de emprego Público, tempo de serviço na carreira e tempo de serviço 
prestado em Cargos Dirigentes, avaliação de desempenho dos últimos 
3 anos, com a referência à avaliação quantitativa;

3 — Requisitos Legais de Provimento: Podem candidatar -se para 
o cargo, todos os trabalhadores, que até ao termo do prazo de entrega 
de candidaturas, reúnam os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 20.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada 
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na atual 
redação.

4 — Perfil:
Os titulares deverão ser recrutados de entre trabalhadores com relação 

jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado previamente 
constituída que reúnam cumulativamente:

a) Pelo menos quatro anos na carreira e categoria de Técnico Superior, 
na área da licenciatura pretendida, para a Ref.ª 1;

b) Pelo menos dois anos na carreira e categoria de Técnico Superior, 
na área da licenciatura pretendida, para as Ref.as 2 e 3;

c) Que o candidato tenha já desempenhado as funções de coordenação 
na área do cargo a prover;

d) Comprove ter exercido as funções referidas na alínea anterior 
durante o último ano na administração autárquica.

O titular do cargo será recrutado de entre indivíduos com capacidade 
de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de plane-
amento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação 
para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação e 
sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de 
atuação da unidade orgânica.

5 — Métodos de Seleção: serão utilizados, cumulativamente os se-
guintes métodos de seleção:

a) Avaliação Curricular (AC) — Visa avaliar as aptidões profissionais 
dos candidatos na área para que o procedimento concursal é aberto, com 
base na análise dos respetivos currículos;

b) Entrevista Pública (EP) — Visa avaliar, numa relação interpessoal 
e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais 
dos candidatos.

6 — Remuneração:
Ref.ª 1 — Remuneração mensal = € 2.613,83
Ref.as 2 e 3 — Remuneração mensal = € 2.025,35

7 — O Júri tem a seguinte composição:
Ref.ª 1:
Presidente: Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de Depar-

tamento de Administração Geral do Município de Castelo Branco;

Vogais Efetivos:

1.º  Dr. Paulo Jorge Farinha Luís, Diretor de Departamento de Admi-
nistração e Finanças do Município da Sertã, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos;

2.º  Dr.ª Paula Cristina Barata Joaquim Crisóstomo, Chefe da Divisão 
de Planeamento, Coordenação Estratégica e Ambiente do Município 
de Vila de Rei.

Vogais Suplentes:
1.º  Eng.º Paulo Manuel Rocha Cunha Esteves, Chefe de Divisão do 

Município da Sertã;
2.º  Dr. Domingos Laranjeira Mendes, Chefe da Divisão Financeira 

e de Património do Município de Vila de Rei.

Ref.ª 2 e 3:

Presidente: Dr. Paulo Jorge Farinha Luís, Diretor de Departamento 
de Administração e Finanças do Município da Sertã;

Vogais Efetivos:

1.º  Dr.ª Paula Cristina Barata Joaquim Crisóstomo, Chefe da Divisão 
de Planeamento, Coordenação Estratégica e Ambiente do Município 
de Vila de Rei, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos;

2.º  Dr. Luís Miguel Cardoso Ferreira, Dirigente Intermédio de 
3.º Grau — Chefe de Setor da Contabilidade e Património do Municí-
pio de Proença -a -Nova.

Vogais Suplentes:

1.º  Eng.º Paulo Manuel Rocha Cunha Esteves, Chefe de Divisão do 
Município da Sertã;

2.º  Dr.ª Sandra Sofia Santos Tavares, Técnica Superior do Município 
de Proença -a -Nova.

8 — O Júri, findo o procedimento concursal, elabora a proposta de 
nomeação, com a indicação das razões pelas quais a escolha recaiu sobre 
o candidato proposto, abstendo -se de ordenar os restantes candidatos, 
conforme o disposto nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à administração local 
pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto.

9 — O Provimento do lugar será feito por Despacho do Presidente 
da Câmara Municipal de Oleiros, pelo período de três anos, renovável 
por igual período de tempo, de acordo com o Estatuto do Pessoal Di-
rigente.

10 — Nos termos do artº21, da Lei n.º 2/2004 de 15/1, na sua atual 
redação, o presente concurso será publicitado em órgão de expansão na-
cional, na 2.ª série do Diário da República e na bolsa de Emprego Publico.

11 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, «A Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação».

12 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Marques Jorge, Dr.
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