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Ano 2019 — € 490.605,47, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano 2020 — € 490.605,47, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano 2021 — € 160.839,16, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor;

A importância fixada para cada ano poderá ser acrescida do saldo 
apurado no ano que lhe antecedeu.

8 de março de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

311190599 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 2979/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

18.01.2018, foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Professores Adjuntos 
Convidados para a Escola Superior de Comunicação Social auferindo o 
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal 
docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:

João Manuel Figueira Rocha, regime de tempo parcial 20 % no período 
de 26.02.2018 a 25.08.2018.

Cátia Nabais Mendonça, regime de tempo parcial 20 % no período 
de 26.02.2018 a 25.08.2018.

João Alexandre Parreira Silvestre, regime de tempo parcial 20 % no 
período de 26.02.2018 a 25.08.2018.

Rui Alexandre Henriques Gonçalves, regime de tempo parcial 20 % 
no período de 26.02.2018 a 25.08.2018.

Ana Paula Ferreira de Sá Rodrigues da Silva, regime de tempo parcial 
25 % no período de 26.02.2018 a 25.08.2018.

Tiago Couto Teixeira da Cruz, regime de tempo parcial 10 % no 
período de 26.02.2018 a 25.08.2018.

Paulo Sérgio Simões dos Santos, regime de tempo parcial 60 % no 
período de 26.02.2018 a 25.08.2018.

Nuno Miguel Mourato Melo da Silva, regime de tempo parcial 30 % 
no período de 26.02.2018 a 25.08.2018.

08.02.2018. — O Vice -Presidente, Professor Doutor António da Cruz 
Belo.

311207924 

 Despacho (extrato) n.º 2980/2018
Tendo sido concluído com sucesso o período experimental, da técnica 

superior Maria Madalena Soares Neto, foi autorizada a sua integração 
definitiva no mapa de pessoal de 2018, por despacho do Presidente do 
Instituto Politécnico de Lisboa de 26 de janeiro de 2018.

14.03.2018. — O Vice -Presidente do IPL, Professor Doutor António 
José da Cruz Belo.

311209009 

 Edital n.º 322/2018
Nos termos do disposto nos artigos 3.º, 5.º, 10.º -B e 17.º do Estatuto da 

Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na redação que lhe 
foi dada pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto (que o republi-
cou), e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, conjugados com o Despacho 
n.º 1979/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 19, de 
28 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 244/2010, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 8 de fevereiro, que 
aprovou o Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal 
da Carreira Docente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), torna -se 
público que, por despacho do Presidente do IPL, de 24 de novembro de 
2017, proferido no uso das competências previstas na alínea d) do n.º 1 
do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 26.º do Despacho Normativo n.º 20/2009, de 13 de maio, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 241 de 18 de dezembro 
de 2017, encontra -se aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
de publicação do presente edital no Diário da República, um concurso 
para preenchimento de dois postos de trabalho previsto no mapa de 
pessoal docente para 2018, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.

1 — Tipo de Concurso — Concurso Documental.

2 — Categoria — Professor Adjunto.
3 — Área Disciplinar — Ortoprotesia.
4 — Validade do concurso — O Concurso é válido apenas para o 

preenchimento dos postos de trabalho indicados, esgotando -se com o 
seu preenchimento, ou decorrido um ano após a data de homologação 
da lista de classificação final pelo Presidente do IPL.

5 — Conteúdo funcional — O descrito no n.º 4 do artigo 3.º do ECP-
DESP.

6 — Modalidade de relação jurídica aplicável — Contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com um período experi-
mental de cinco anos nos termos do artigo 10.º -B do ECPDESP.

7 — Requisitos de Admissão — Ao referido concurso poderão ser 
opositores os candidatos que se encontrem nas condições previstas no 
artigo 17.º do ECPDESP, detentores do grau de doutor em Ortoprotesia 
ou Título de Especialista em Ortoprotesia obtido ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto.

8 — Candidaturas — As candidaturas deverão ser formalizadas me-
diante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, entregue ou remetido pelo correio através de carta registada com 
aviso de receção, para os Serviços da Presidência do Instituto Politécnico 
de Lisboa, Estrada de Benfica, 529, 1549 -020 Lisboa.

9 — Elementos a constar do requerimento — Dos requerimentos 
deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: nome com-
pleto, filiação, data e local de nascimento, número e data do bilhete de 
identidade/cartão do cidadão e serviço emissor, residência e número de 
telefone, estado civil, grau académico e respetiva classificação final, 
categoria profissional e cargo que atualmente ocupa, identificação do 
concurso a que se candidata e Diário da República que publicita o 
presente edital, e ainda todos os elementos que permitam ajuizar sobre 
aptidões dos interessados.

10 — Instrução do processo de candidatura — Os candidatos deverão 
instruir os seus requerimentos com os seguintes documentos:

a) Certificado do registo criminal;
b) Atestado médico, comprovando a existência de robustez física e 

perfil psíquico para o exercício de funções públicas, emitido por médico 
no exercício da sua profissão;

c) Boletim de vacinação obrigatória devidamente atualizado;
d) Documentos que comprovem estar o candidato nas condições legais 

a que se refere o ponto 7 deste edital;
e) 2 Exemplares do curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo 

próprio, em papel, e um em suporte digital no formato PDF;
f) 2 Exemplares de toda a documentação comprovativa referida no 

curriculum vitae, em papel, e um em suporte digital no formato PDF;
g) Lista completa da documentação apresentada.

10.1 — Sempre que entenda necessário, o júri pode solicitar aos 
candidatos a entrega de documentação complementar relacionada com 
o curriculum vitae apresentado.

11 — Dispensa de entrega de documentos — É dispensada a apre-
sentação dos documentos referidos nas alíneas b), c) e d) do número 
anterior, aos candidatos que declarem nos respetivos requerimentos, em 
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em 
que se encontram relativamente ao conteúdo de cada uma delas.

11.1 — Os candidatos que prestem serviço no IPL ficam dispensados 
da apresentação dos documentos que já existem nos respetivos processos 
individuais, devendo o facto ser expressamente declarado nos respetivos 
requerimentos.

12 — Elementos do curriculum vitae — Do curriculum vitae deverão 
constar:

a) Formação académica (graus académicos, classificações, datas e 
instituições em que foram obtidos);

b) Outra formação certificada, com indicação de classificação, datas, 
duração e instituições em que foram obtidos;

c) Experiência profissional;
d) Participação em projetos de inovação, congressos, seminários, e 

outros eventos de natureza idêntica (os elementos fornecidos deverão 
permitir avaliar o grau de intervenção e responsabilidade do candidato, 
bem como os resultados finais das ações);

e) Trabalhos de investigação, técnicos e didáticos realizados (os 
elementos fornecidos deverão permitir avaliar as competências, através 
da análise da qualidade dos trabalhos produzidos);

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 3 trabalhos mais 
representativos;

g) Outras experiências consideradas relevantes para o concurso;
h) O curriculum vitae deve ser organizado de acordo com os critérios 

definidos no ponto 13 do presente Edital, respeitando as suas diversas 
alíneas.


