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Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
15.3 — A avaliação curricular (AC) é expressa numa escala de 0 a
20 valores, com valoração até às centésimas. A classificação resultará do
somatório das pontuações obtidas aos fatores Habilitação Académica de
Base (HA), Formação Profissional (FP), Experiência Profissional (EP),
e Avaliação do Desempenho (AD), tendo em conta os respetivos fatores
de ponderação e será traduzida na fórmula:
AC = 0,20 (HA) + 0,20 (FP) + 0,50 (EP) + 0,10 (AD)
15.4 — A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
15.5 — A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de
20, 16, 12, 8 e 4 valores.
16 — A Ordenação Final (OF) resulta da aplicação da fórmula seguinte:
OF = PC × 40 % + AP × 30 % + EPS × 30 %
ou
OF = AC × 40 % + EAC × 30 % + EPS × 30 %
17 — Prova de conhecimentos:
17.1 — A prova de conhecimentos será escrita, terá a duração máxima
de 2 horas e incidirá sobre conteúdos gerais e específicos diretamente
relacionados com as exigências da função.
17.2 — Legislação/documentação de suporte:
a) Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado
pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro;
b) Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra, homologados pelo
Despacho Normativo n.º 59-A/2008, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 225, de 19 de novembro;
c) Estatutos do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, homologados pelo Despacho n.º 19780/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 167, de 28 de agosto;
d) Código do Procedimento Administrativo;
e) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.

formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º do
mesmo diploma legal.
25 — Após a aplicação dos métodos de seleção, o projeto de lista
unitária de ordenação final dos candidatos é-lhes notificada por uma
das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, para efeitos de realização de
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo e do n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria.
26 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos:
A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, é afixada nas instalações do Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo publicado
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a
sua publicitação.
27 — Quotas de Emprego: De acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1. do formulário de
candidatura, para além dos meios de comunicação/expressão a utilizar
no processo de seleção, o respetivo grau de incapacidade, e o tipo de
deficiência, nos termos do diploma supra mencionado.
28 — Composição do júri: O júri, que será também o júri de acompanhamento e avaliação do período experimental, terá a seguinte composição:
Presidente: Jorge Augusto Castro Neves Barbosa, Presidente do ISEC.
1.º Vogal Efetivo: Victor José Dias de Almeida Magalhães, Vice-Presidente do ISEC, que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos.
2.º Vogal Efetivo: Sandra Isabel Gonçalves do Amaral Simões, Secretário do ISEC.
1.º Vogal Suplente: Maria do Céu Moncada Pacheco Amorim Faulhaber, Vice-Presidente do ISEC.
2.º Vogal Suplente: Carlos Manuel Amorim Jorge, Encarregado Operacional do ISEC.
15 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Coimbra, Rui Jorge da Silva Antunes.
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18 — Nos termos dos n. 12 e 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório, sendo excluído do procedimento o candidato que não compareça
a qualquer um dos métodos de seleção ou que obtenha uma valoração
inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte.
19 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril. Caso subsista o empate, será tida em
consideração a classificação obtida na entrevista profissional de seleção.
20 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os candidatos têm acesso às 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, desde que as solicitem.
21 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
22 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo,
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
23 — Notificação dos candidatos excluídos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os
candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas
nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria,
para realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo.
24 — Os candidatos admitidos e os candidatos aprovados em cada
método de seleção serão convocados, através de notificação do dia, hora
e local para realização dos métodos de seleção, nos termos previstos
no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, por uma das

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Edital n.º 1091/2016
Pedro Miguel Gonçalves Martinho, Diretor da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, torna público
que, no uso das competências que lhe são conferidas pelos artigos 44.º,
n.º 2, e 45.º, n.º 2, dos Estatutos da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão, aprovou, por despacho de 16 de dezembro de 2016, o projeto
de Regulamento Eleitoral dos Coordenadores e Conselhos de Departamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, submetendo-o, nos
termos do artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo e
do artigo 110.º, n.º 3, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior, a consulta pública, para recolha de sugestões, pelo prazo
de 15 dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital no
Diário da República, relevando a necessidade de dar cumprimento ao
prazo estabelecido no artigo 62.º, n.º 3, dos mencionados Estatutos.
O projeto de regulamento pode ser consultado nos serviços administrativos da Escola, sitos no Edifício B, do campus 2 do Instituto Politécnico
de Leiria, Morro do Lena, Alto do Vieiro, Leiria, e bem ainda no sítio
da Escola na Internet (www.estg.ipleiria.pt).
Convidam-se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais
sugestões, dentro do período acima referido, as quais devem ser endereçadas ao Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, podendo ser
entregues nos serviços administrativos supra identificados, ou remetidas
por via postal, para a seguinte morada Campus 2, Morro do Lena, Alto
do Vieiro, Apartado 4163, 2411-901 Leiria, ou remetidas por correio
eletrónico para estg@estg.ipleiria.pt.
Para constar se publica o presente edital, que vai ser disponibilizado
no sítio da Escola na Internet.
16 de dezembro de 2016. — O Diretor, Pedro Miguel Gonçalves
Martinho.
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