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Centeio Cajado, sócio desta Caixa n.º 25708, falecido em 29/09/2013 e
legado a Emília da Conceição Teles de Matos, desconhecendo-se o seu
paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação
deste anúncio no “Diário da República” citando a beneficiária referida,
ou em caso de falecimento desta, os seus representantes sucessórios ou,
não os havendo, outros herdeiros do sócio a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.
30/10/2015. — O Administrador-Delegado, José Quitério.
309230252

Édito n.º 2/2016
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 1.639,09, constituído por Mário Pereira Santos, sócio desta Caixa n.º 22364, falecido em 22/02/2015,
correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste anúncio
no “Diário da República” citando as pessoas que se julgarem com direito
ao referido subsídio a deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim
de, apreciados os direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.
23/11/2015. — O Administrador-Delegado, José Quitério.
309230155

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

ntos

Diretiva n.º 3/2016
17:00:29 Z

Fornecimento de energia elétrica a instalações eventuais

Em 2013, tendo por base o estabelecido no Regulamento de Relações Comerciais (RRC) em vigor à data, relativamente aos princípios gerais para a
escolha de comercializador de energia elétrica, os quais consideravam o regime de extinção das tarifas reguladas para clientes em baixa tensão normal, a
ERSE aprovou a Diretiva n.º 3/2013, de 27 de fevereiro, a qual prevê a possibilidade de fornecimento de energia elétrica por parte do comercializador de
último recurso a instalações eventuais até 31 de dezembro de 2015.
Esta diretiva fundou-se na evidência de ausência de ofertas comerciais de fornecimento por parte dos comercializadores em regime de mercado a
instalações eventuais, o que integrava a salvaguarda de fornecimento estabelecida no Decreto-lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, alterado e republicado
pelo Decreto-lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro.
O RRC atualmente em vigor, aprovado pelo Regulamento n.º 561/2014, de 22 de dezembro, veio consagrar a existência do conceito de fornecimento
supletivo por parte do comercializador de último recurso, o qual consiste justamente em suprir ausências de oferta por parte de comercializadores em
regime de mercado.
Mantendo-se na prática as razões e os fundamentos que conduziram à adoção da Diretiva n.º 3/2013, entende a ERSE que se deverá manter o regime de
fornecimento supletivo por parte do comercializador de último recurso a instalações eventuais, de modo a não prejudicar o direito de todos os
consumidores ao fornecimento de energia elétrica.
Foram consultados os comercializadores de último recurso.
Nestes termos,
Ao abrigo do previsto, designadamente nos artigos 11.º, 104.º e 142.º, todos do RRC do setor elétrico, bem como no artigo 9.º dos Estatutos da ERSE,
anexos ao Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de abril, com a última redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de junho e ainda na alínea i) do n.º 1
do artigo 21.º da Lei-quadro das entidades administrativas independentes aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, conjugado com o artigo 31.º,
dos Estatutos da ERSE, o Conselho de Administração da ERSE delibera o seguinte:
1.

Prorrogar até 31 de dezembro de 2017 o regime estabelecido pela Diretiva n.º 3/2013, de 27 de fevereiro.

2.

A presente diretiva entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
28 de dezembro 2015
O Conselho de Administração
Prof. Doutor Vitor Santos
Dr. Alexandre Santos

209228666

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
Regulamento n.º 34/2016
Paulo José Parente Gonçalves, Presidente da Escola Superior da
Enfermagem do Porto, torna público que aprovou, em 22 de dezembro

de 2015, o Projeto de Regulamento de Creditação da Escola Superior
da Enfermagem do Porto, submetendo-o, nos termos do artigo 101.º do
Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 110.º do
Regime jurídico das instituições de ensino superior, a consulta pública,
para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente edital no Diário da República.
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O projeto de regulamento pode ser consultado nos locais de estilo da
ESEP, sita na Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto,
bem como no sítio da Internet da ESEP (www.esenf.pt).
Todos os interessados podem dirigir, por escrito, eventuais sugestões,
dentro do período acima referido, as quais deverão ser endereçadas
ao Presidente, por correio eletrónico para o endereço esep@esenf.pt.
Para constar se publica o presente edital.
22 de dezembro de 2015. — O Presidente da ESEP, Paulo José Parente Gonçalves.
209232229

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
Despacho (extrato) n.º 748/2016
No exercício da competência que me é atribuída pela alínea d) do n.º 1
do artigo 44.º dos Estatutos da ESHTE, homologados pelo Despacho
Normativo 44/2008, de 1 de setembro, de S. Exª, o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, de 21 de agosto de 2008, publicado no
Jornal Oficial, o Diário da República, 2.ª serie, n.º 168, de 1 de setembro
de 2008, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de
setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Instituições do Ensino
Superior, bem como da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.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, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 69/88, de 3 de março, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13
de maio, autorizo a abertura dos seguintes concursos para recrutamento
de pessoal docente:
Concurso documental para recrutamento de 1 (um) Professor Adjunto,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para a área de Técnicas e Tecnologias de Aplicação — área
disciplinar de Artes Culinárias, Cozinha/Pastelaria do Mundo;
Concurso documental para recrutamento de 1 (um) Professor Adjunto,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, para a área de Gestão — área disciplinar de Gestão
Estratégica;
Concurso documental para recrutamento de 1 (um) Professor Adjunto,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, para a área de Línguas Estrangeiras — área disciplinar
de Ensino de Inglês para Cursos de Hotelaria e Turismo;
Autorizo, ainda, a abertura do seguinte concurso para recrutamento
de pessoal não docente:
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, da carreira e categoria de Técnico
Superior, nas áreas de apoio científico, técnico e pedagógico de suporte à
atividade letiva (Área Técnica de hotelaria e restauração) e à investigação
inseridos no Centro de Recursos Educativos da ESHTE.
30 de dezembro de 2015. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos da ESHTE, Ana Cristina Príncipe Coelho.
209234968
Edital n.º 33/2016
1 — Nos termos do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81,
de 1 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 69/88, de 3 de março, e
207/2009, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, torna-se
público que, por despacho do Presidente da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril (ESHTE), foi autorizada a abertura de concurso
documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente edital no Diário da República, com vista à ocupação de um
posto de trabalho no mapa de pessoal da ESHTE, na carreira de pessoal
docente do ensino superior politécnico, na categoria de professor adjunto,
área das Ciências da Alimentação e da Saúde — área disciplinar de
Higiene e Segurança Alimentar, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Legislação aplicável — Estatuto da Carreira do Pessoal Docente
do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31
de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio e demais legislação complementar aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas.
3 — Local de trabalho — o local de trabalho é a Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE).
4 — Número de postos de trabalho a ocupar — um.
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5 — Modalidade da relação jurídica de emprego a constituir — contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
6 — Caracterização do conteúdo funcional — ao professor adjunto
compete exercer as funções constantes no n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009,
de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, cabendo-lhe a
remuneração prevista no sistema retributivo do pessoal docente do
ensino superior politécnico.
7 — Âmbito de recrutamento — são requisitos cumulativos de admissão ao concurso:
a) Ser detentor dos requisitos gerais previstos nos artigos 17.º e 18.º
do Anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
b) Ser titular do grau de doutor ou do título de especialista, na área
ou área afim daquela para que é aberto o concurso.
8 — Prazo de validade do concurso:
8.1 — O concurso é válido para o posto de trabalho referido, caducando com a sua ocupação ou por inexistência ou insuficiência de
candidatos.
8.2 — O concurso pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado do Presidente da ESHTE, respeitados os princípios gerais da
atividade administrativa, bem como os limites legais, regulamentares
e concursais.
9 — Forma de apresentação da candidatura:
9.1 — As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento em suporte papel, dirigido ao Presidente da ESHTE, em Língua
Portuguesa, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo
correio, em carta registada com aviso de receção para: Escola Superior
de Hotelaria e Turismo do Estoril, Avenida Condes de Barcelona, n.º 808,
2769-510 Estoril, até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas, atendendo-se, neste caso, à data do respetivo registo.
9.1.1 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9.2 — Do requerimento de admissão devem constar, obrigatoriamente,
os seguintes elementos atualizados:
a) Identificação do concurso, com indicação do número do edital e
da data da publicação no Diário da República;
b) Identificação do candidato (nome completo, data de nascimento,
sexo, nacionalidade, número do bilhete de identidade/cartão de cidadão,
número de identificação fiscal, residência, código postal, endereço
eletrónico e contacto telefónico);
c) Identificação da relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida bem como da carreira e categoria de que seja titular, se
for o caso;
d) Grau e título académico;
e) Declaração em como reúne os requisitos gerais de admissão previstos na alínea a) do n.º 7 do presente edital.
9.3 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Seis exemplares em formato papel do curriculum vitae detalhado;
b) Seis exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum vitae, os quais deverão ser obrigatoriamente entregues em
formato digital;
c) Documentos (originais ou autenticados) comprovativos de que o
candidato reúne os requisitos referidos na alínea b) do n.º 7 do presente
edital.
9.4 — Os candidatos que se encontrem a exercer funções na ESHTE
são dispensados da apresentação dos documentos que já existam nos
respetivos processos individuais, devendo o facto ser expressamente
declarado nos requerimentos.
9.5 — A não apresentação dos documentos exigidos nos termos do
presente edital ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina
a exclusão do concurso.
9.6 — A não apresentação dos documentos referidos no curriculum
apresentado pelo candidato, implica a não valoração dos elementos que
deveriam comprovar.
10 — Método e critérios de seleção:
10.1 — O método de seleção a utilizar é a avaliação curricular, através
da qual se visa avaliar o desempenho técnico-científico e profissional,
a capacidade pedagógica e o desempenho noutras atividades relevantes
para a missão da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.
11 — Critérios de seleção e seriação — os critérios de seleção e
seriação, respetiva ponderação e parâmetros a ter em consideração pelo
júri, são os seguintes:
11.1 — Desempenho técnico-científico e profissional — 45 %
(100 pontos):
a) Grau de Doutor na área em que o concurso é aberto ou título de
especialista em Hotelaria e Restauração e na área em que o concurso
é aberto (40 pontos);

