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i) Desenvolvimento de aplicações utilizando Visual Studio, JavaEE,
Laravel e AngularJS;
j) Normas W3C e padrões para acessibilidade;
k) Metodologia ágil SCRUM;
l) Ferramentas de gestão código/visionamento TFS/GIT/REDMINE;
m) Desenvolvimento de serviços web SOAP/REST.
10.2 — Avaliação Curricular — visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos com base na análise dos respetivos currículos das funções,
onde serão ponderados os seguintes fatores:
a) Habilitação Académica de Base;
b) Formação Profissional;
c) Experiência Profissional.
10.3 — Entrevista profissional de seleção — visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.
11 — O local, a data e a hora da realização da prova escrita de
conhecimentos e da entrevista profissional de seleção serão divulgados nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de julho.
12 — A classificação final (CF) é expressa numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se não aprovado o candidato que obtenha
classificação inferior a 9,5 valores, conforme estatuído no artigo 36.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e resultará da aplicação da
seguinte fórmula:
CF = 40 % PC + 30 % AC + 30 % EPS
sendo que:
CF — Classificação Final;
PC— Prova de Conhecimentos;
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção
13 — Formalização das candidaturas:
13.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do IPL, entregues pessoalmente na Rua
General Norton de Matos, 2411-901 Leiria, durante as horas normais
de expediente (09h00 às 13:00 h e das 14:00 h às 18h00), ou remetidas
por correio, registado com aviso de receção, expedido até ao termo do
prazo fixado, para o mesmo endereço, com a indicação dos seguintes
elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, número, data de validade do bilhete de identidade/cartão do
cidadão, número fiscal de contribuinte, residência, código postal, e
telefone);
b) Habilitações Académicas;
c) Categoria profissional e serviço a que está vinculado;
d) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação
do respetivo número do Aviso, data e número do D. R. onde se
publica;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever
apresentar que possam ser relevantes para apreciação do seu mérito ou
constituem motivo de preferência legal, os quais serão tidos em conta
pelo júri se devidamente comprovados;
f) Data e assinatura.
13.2 — O requerimento de admissão ao concurso, devidamente datado e assinado, é acompanhado da seguinte documentação, sob pena
de exclusão:
a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, do qual devem constar,
designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce, bem
como as que exerceu, com indicação dos respetivos períodos de permanência, atividades relevantes, assim como a formação profissional
detida, com indicação da respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras;
b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e das ações
de formação profissional frequentadas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em funções públicas
enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
julho.
d) Declaração devidamente atualizada (data reportada ao prazo
estabelecido para apresentação de candidaturas), emitida pelo serviço
de origem, da qual constem, de forma inequívoca, a categoria, a carreira e a natureza do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira
e na função pública e a posição e nível remuneratórios detidos pelo
candidato.

e) Declaração sob compromisso de honra da situação precisa em que
se encontra relativamente a cada um dos requisitos previstos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.
13.3 — Aos candidatos que exerçam funções no IPL não é exigida a
apresentação de outros documentos comprovativos dos factos indicados no currículo, desde que expressamente refiram que os mesmos se
encontram arquivados no seu processo individual.
13.4 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos,
em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos
de factos por eles referidos, e que possam relevar para a apreciação
do seu mérito.
14 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — Composição do júri do concurso:
Presidente: Ricardo Manuel Marques Grilo, Diretor dos Serviços
Informáticos do Instituto Politécnico de Leiria.
1.º Vogal efetivo: Adaíl Domingues da Silva de Oliveira, Especialista de Informática, Grau 1 Nível 3, da Direção de Serviços Informáticos.
2.º Vogal efetivo: Vítor Miguel Alexandre Rodrigues, Especialista de Informática, Grau 1 Nível 1, da Unidade de Ensino a
Distância.
1.º Vogal suplente: Nelson Fernandes Matias, Especialista de Informática, Grau 2 Nível 1, da Direção de Serviços Informáticos.
2.º Vogal suplente: Paula Marisa Lopes Gomes, Secretário da Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais.
16 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
17 — A ordenação final dos candidatos é efetuada de acordo com a
escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética
ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de
seleção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtiverem
classificação inferior a 9,5 valores.
18 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados
os critérios de preferência estipulados no artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho.
19 — A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final são publicitadas nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, sendo afixadas em local visível e público das instalações dos
Serviços Centrais do IPL e disponibilizadas na sua página eletrónica
em www.ipleiria.pt
20 — O recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e,
esgotados estes, dos restantes candidatos, nos termos da alínea d) do
n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 fevereiro.
21 — 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 oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação”.
22 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para
efeitos de admissão a concurso os candidatos com deficiência devem
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos
do diploma mencionado.
18 de março de 2014. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas
Pereira.
207702682

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 4386/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
23.08.2013, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de
Assistente Convidado, para o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao
índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior po-
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litécnico, em regime de tempo parcial a 50%, pelo período de 01.09.2013
a 30.09.2014, dos seguintes docentes:
José Nuno Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura
Fernando Manuel Monteiro Martins
10 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207699443
Despacho (extrato) n.º 4387/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13.02.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com a categoria de Assistente Convidado, para
o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico, em regime de tempo
parcial a 40 %, pelo período de 14.02.2014 a 30.09.2014, do docente
Pedro Miguel de Matos Figueiredo.
10 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207699387
Despacho (extrato) n.º 4388/2014
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 3 de fevereiro de 2014, foi autorizada a adenda ao contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a categoria de professora adjunta de Maria da Luz Pimentel Lemos, para
o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa,
auferindo o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1,
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, em
regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2014.
10 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207699321
Despacho (extrato) n.º 4389/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
07.02.2014, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistente Convidado, para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, em regime
de tempo parcial a 50 %, pelo período de 10.02.2014 a 30.09.2014, dos
seguintes docentes:
Cândido Jorge Peres Moreira
Francisco Ernesto Freire Mira
Ricardo Pereira Barradas
10 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207700179
Despacho (extrato) n.º 4390/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
07.02.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com a categoria de Professor Adjunto Convidado, para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao índice 185,
escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico,
em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 10.02.2014 a
30.09.2014, do docente António Manuel Gonçalves da Silva Saragga
Seabra.
10 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207699249
Despacho (extrato) n.º 4391/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
27.02.2014, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, em regime de tempo parcial a 50 %,

pelo período de 01.03.2014 a 31.07.2014, auferindo o vencimento com
o valor de duzentos e dezoito euros e vinte e quatro cêntimos, dos
seguintes Monitores:
Leopoldina Maria da Costa Almeida
Ana Paula de Assunção Matos Borlido Martins
Débora Felisberto Costa
João Nuno Teixeira Carolino
10 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207700284
Despacho (extrato) n.º 4392/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
23.01.2014, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com Liliana Aranha Caetano
com a categoria de Assistente do 1.º Triénio em regime de tempo integral com dedicação exclusiva no período de 24.01.2014 a 23.01.2015,
para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico.
11 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207697694
Despacho (extrato) n.º 4393/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 14.02.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com Ana Cristina de Oliveira
Resende Geão Paulo Frade com a categoria de Professora Adjunta Convidada em regime de tempo parcial 40 % no período de
01.03.2014 a 31.07.2014, para a Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
11 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207697742
Despacho (extrato) n.º 4394/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
30.01.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com Margarida Madalena Martins França com a
categoria de Professora Adjunta Convidada em regime de tempo parcial
5 % no período de 01.02.2014 a 30.06.2014, para a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente
ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico.
11 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207697629
Despacho (extrato) n.º 4395/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
14.02.2014, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico dos seguintes
docentes:
João Carlos Alves Iglésias, em regime de tempo parcial 30 %, no
período de 01.03.2014 a 30.06.2014.
João Carlos dos Santos Moreira da Silva, em regime de tempo parcial
30 %, no período de 01.03.2014 a 30.06.2014.
Ana Paula de Oliveira Bruno Martins, em regime de tempo parcial
30 %, no período de 01.03.2014 a 30.06.2014.
Bruno Miguel da Cruz Martins, em regime de tempo parcial 30 %,
no período de 01.03.2014 a 31.07.2014.
Carla Sofia Correia de Oliveira Nascimento, em regime de tempo
parcial 30 %, no período de 01.03.2014 a 31.07.2014.
11 de março de 2014. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
207697783

