
Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto 
Politécnico de 
Leiria

1 Rua General Norton de 
Matos - Apartado  4133

2411901 LEIRIA Leiria                    
             

Leiria                    
             

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE202003/0124

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Organismo Instituto Politécnico de Leiria

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau

Área de Actuação: Gabinete Técnico de Recursos Humanos do Politécnico de Leiria

Remuneração: 2427,14

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:

O previsto no artigo 12.º do Regulamento Geral dos Serviços Administrativos e 
Técnicos do Instituto,  Unidades Orgânicas e Funcionais, aprovado pelo 
Regulamento n.º 605/2017, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 223, 
de 20 de novembro.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura

Perfil:

Pretendem-se candidatos que possuam competência técnica e aptidão para o 
exercício funções de coordenação e controlo do Gabinete Técnico de Recursos 
Humanos com níveis de autonomia e responsabilidade apropriadas. Sem prejuízo 
das competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas, no âmbito da 
gestão geral do respetivo serviço e de acordo com as orientações definidas, ao 
titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau compete, designadamente:
a). Coadjuvar o titular do cargo de direção superior ou intermédia de que 
dependa hierarquicamente, bem como outros superiores hierárquicos;
b). Coordenar, sendo caso disso, as atividades de um gabinete com uma missão 
concretamente definida para a prossecução das respetivas atribuições; 
c). Exercer todas as competências afetas ao respetivo gabinete, no âmbito do 
seu nível de autonomia e responsabilidade, que lhe forem conferidas por lei, 
pelos estatutos ou pelos regulamentos.

Métodos de Selecção a Utilizar:
a) Avaliação Curricular;
b) Entrevista Pública

Composição do Júri:

Presidente: José Carlos Rodrigues Gomes, Pró-Presidente do Politécnico de 
Leiria, nomeado para a área de Gestão Estratégia dos Recursos Humanos;

Vogais efetivos:
Isabel Fernanda Lopes Duarte, Diretora da Direção de Serviços de Recursos 
Humanos,
Lina Fernanda Vieira Frazão, Chefe da Divisão de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Leiria.

Detalhe de Oferta de Emprego

A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos Legais de Provimento: D- Os constantes do n.º 5 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro. 

E - Os constantes do n.º 2 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
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Apresentação de Candidaturas

Local: Instituto Politécnico de Leiria, Rua General Norton de Matos , Apartado 4133, 2411-901 
Leiria

Formalização da Candidatura: 1. Os candidatos deverão formalizar as suas candidaturas através de requerimento dirigido
ao Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, em carta registada, expedido até ao termo do prazo fixado, para o Instituto
Politécnico de Leiria, Rua General Norton de Matos, apartado 4133, 2411-901 Leiria, dele
constando os seguintes elementos:
a) Nome;
b) Data de nascimento;
c) Estado Civil;
d) Bilhete de Identidade/cartão do cidadão (número, data e serviço de identificação que o
emitiu);
e) Residência (morada completa, com código postal e número de telefone);
f) Habilitações literárias;
g) Categoria, serviço e local onde desempenha funções;
h) Identificação do procedimento concursal a que se candidata;
2. Os requerimentos de admissão ao procedimento concursal deverão ser acompanhados da
seguinte documentação;
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo candidato;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das ações de formação profissional;
d) Documentos comprovativos da experiência profissional adequada ao preenchimento do
cargo;
e) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os requisitos legais de admissão,
indicando expressamente e de maneira inequívoca, a existência e a natureza do vínculo à
função pública, a designação funcional e a antiguidade na categoria que possui, na carreira e

na função pública.
3. Fica dispensada a apresentação dos documentos referidos nas alíneas b), c) e d) do
número anterior, aos trabalhadores do Instituto Politécnico de Leiria em que se verifique a
existência de dados nos respetivos processos individuais e desde que os mesmos
expressamente refiram que aqueles se encontram arquivados no seu processo individual.

Contacto: 244830010

Data de Publicação 2020-03-05

Data Limite: 2020-03-19

Observações Gerais:

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Aviso (extrato) n.º 3959/2020 no Diário da República, 2ª série, n.º 46, de 5.03 e jornal 
Público

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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