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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 14327/2019

Sumário: Procedimento concursal para a carreira de técnico superior.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2019 (LOE2019) e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 4 do 
artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação (adiante LTFP) e no n.º 4 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por meu despacho de 9 de agosto de 
2019, na qualidade de Presidente em exercício, foi autorizada a abertura, de procedimento concursal 
comum com vista à ocupação de um posto de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior, 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Caraterização do posto de trabalho: um posto de trabalho na categoria e carreira geral 
de técnico superior para o exercício de funções na Direção de Serviços Jurídicos do Politécnico 
de Leiria, para desempenhar as funções correspondentes ao grau de complexidade 3, em con-
formidade com o previsto no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, nomeadamente: elaboração de estudos, pareceres e informações de caráter jurídico nas 
diversas matérias respeitantes às atribuições do Politécnico de Leiria, designadamente, na área 
da contratação pública, regime jurídico do ensino superior público, da carreira de pessoal docente 
do ensino superior politécnico, regime jurídico dos graus e diplomas e demais matérias no âmbito 
da área académica; intervenção e instrução de processos de inquéritos e disciplinares; elaboração 
e análise de protocolos e de acordos específicos com outras instituições; elaboração e análise de 
regulamentos; estudos e pareceres no âmbito da propriedade intelectual; estudos e pareceres no 
âmbito do direito administrativo em geral e apoio no contencioso administrativo.

3 — Área de formação académica: Titularidade de licenciatura em Direito.
4 — Prazo de candidaturas: o prazo de apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte 

ao da publicação no Diário da República. A publicação integral deste procedimento estará disponível 
na página eletrónica deste Politécnico https://www.ipleiria.pt/recursos -humanos/concursos/ assim 
como no site da Bolsa de Emprego Público.

9 de agosto de 2019. — A Vice -Presidente, Ana Lúcia Marto Sargento.
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