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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Declaração de Retificação n.º 495/2021

Sumário: Retificação do Edital n.º 622/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, 
de 2 de junho de 2021.

Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 2 de junho 
de 2021, o Edital n.º 622/2021, retifica -se o seguinte:

Onde se lê:

«8 — Candidaturas — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, diri-
gido ao Presidente do IPL, entregue, ou remetido pelo correio através de carta registada com aviso 
de receção, para o Instituto Politécnico de Lisboa, Estrada de Benfica, n.º 529, 1549 -020 Lisboa.

10 — Instrução do processo de candidatura

f) Um exemplar do curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo próprio, em papel, e 
um em suporte digital no formato PDF;

g) Um exemplar de toda a documentação comprovativa referida no curriculum vitae, em papel, 
e um em suporte digital no formato PDF;

12 — Elementos do curriculum vitae

f) Trabalhos publicados (os elementos fornecidos deverão permitir avaliar as competências, 
através da análise da qualidade dos trabalhos produzidos) — devem ser selecionados e enviados 
até 10 trabalhos dos mais representativos (2 exemplares por trabalho, quando não for possível o 
formato digital);»

deve ler -se:

«8 — Candidaturas — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, diri-
gido ao Presidente do IPL, enviado para o seguinte endereço eletrónico concurso.1300@sp.ipl.pt.

10 — Instrução do processo de candidatura:

[...]
f) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo próprio;
g) Comprovativos de toda a documentação referida no curriculum vitae;

12 — Elementos do curriculum vitae:

[...]
f) Trabalhos publicados (os elementos fornecidos deverão permitir avaliar as competências, 

através da análise da qualidade dos trabalhos produzidos) — devem ser selecionados e enviados 
até 10 trabalhos dos mais representativos;»

01.07.2021. — O Vice -Presidente do IPL, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
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