
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202103/0686

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Instituto Politécnico de Leiria

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1205,08

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Um posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico superior para o 
exercício de funções no Politécnico de Leiria, para desempenhar as funções 
correspondentes ao grau de complexidade 3, em conformidade 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:
• Gestão de incidentes de segurança da informação;
• Elaborar e manter o Plano de Resposta a Incidentes, alinhado com as diretrizes 
do GSI e GPD que contemplem, entre outras, as ações decorrentes da avaliação 
de riscos e DPIA;
• Gestão de Riscos, Incidentes e Monitorização da eficácia dos controlos 
implementados; 
• Elaboração/Gestão de documentação na área da Segurança da Informação;
• Liderar investigações e perícias relativas a incidentes, propondo medidas de 
contenção e sugestões e correções para evitar repetições;
• Executar avaliações de Segurança utilizando normas internacionais e boas 
práticas;
• Executar avaliações de risco de Segurança de Informação;
• Elaborar relatórios de segurança da informação e principais vulnerabilidades, 
ameaças e incidentes de segurança registados;
• Monitorização de indicadores de segurança da informação
• Administração das ferramentas que compõem o ecossistema SOC.

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Despacho de 12 de fevereiro de 2021 do Senhor Presidente do Politécnico de 
Leiria.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura no domínio da informática.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

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

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: ipleiria@ipleiria.pt

Contacto: 244830010

Data Publicitação: 2021-03-24

Data Limite: 2021-04-08

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 5424/2021, publicado no Diário da República, 2ª série n.º 58, 
de 24 de março.

Texto Publicado em Jornal Oficial: 1. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2021 (LOE2021) 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) do artigo 11º da Portaria nº 125-
A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por meu despacho de 12 de 
fevereiro de 2021, foi autorizada a abertura, pelo período de dez dias úteis a 
contar da data da publicação por extrato do presente aviso no Diário da 
República, de procedimento concursal comum com vista à ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Politécnico de 
Leiria, na carreira e categoria de técnico superior, para o exercício de funções na 
área da Segurança da Informação do Politécnico de Leiria na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 2. Foi 
efetuado o procedimento prévio previsto no artigo 34.º do regime da valorização 
profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público aprovado em 
anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio na sua redação atual, ao que veio o INA 
responder não existirem trabalhadores em situação de requalificação com o perfil 
identificado. 3. Caraterização do posto de trabalho: Um posto de trabalho na 
categoria e carreira geral de técnico superior para o exercício de funções no 
Politécnico de Leiria, para desempenhar as funções correspondentes ao grau de 
complexidade 3, em conformidade com o previsto no anexo referido no n.º 2 do 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente: • Gestão de 
incidentes de segurança da informação; • Elaborar e manter o Plano de Resposta 
a Incidentes, alinhado com as diretrizes do GSI e GPD que contemplem, entre 
outras, as ações decorrentes da avaliação de riscos e DPIA; • Gestão de Riscos, 
Incidentes e Monitorização da eficácia dos controlos implementados; • 
Elaboração/Gestão de documentação na área da Segurança da Informação; • 
Liderar investigações e perícias relativas a incidentes, propondo medidas de 
contenção e sugestões e correções para evitar repetições; • Executar avaliações 
de Segurança utilizando normas internacionais e boas práticas; • Executar 
avaliações de risco de Segurança de Informação; • Elaborar relatórios de 
segurança da informação e principais vulnerabilidades, ameaças e incidentes de 
segurança registados; • Monitorização de indicadores de segurança da 
informação • Administração das ferramentas que compõem o ecossistema SOC. 
4. Legislação aplicável: O presente procedimento concursal obedece ao disposto 
nos seguintes diplomas legais: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual 
(LTFP), Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 75-
B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2021 
(LOE2021). 5. Prazo de validade: Nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Portaria 
da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, o procedimento concursal é válido 
para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo máximo de 18 
meses contados da data de homologação da lista de ordenação final do presente 
procedimento (reserva de recrutamento interna). 6. Postos de trabalho a ocupar 
e modalidade da relação jurídica: um contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado. 7. Local de trabalho: Politécnico de Leiria. 8. 
Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório consiste na 1.ª 
posição remuneratória, nível 15 da categoria de técnico superior, a que 
corresponde o montante pecuniário de €1205,08 (mil duzentos e cinco euros e 
oito cêntimos). 9. Âmbito de recrutamento: poderão candidatar-se ao presente 
procedimento concursal os trabalhadores detentores de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, assim como de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável, ou sem 
relação de emprego público previamente constituída, nos termos do n.º 4 do 
artigo 30.º da LTFP. 10. Os candidatos já detentores de vínculo, deverão 
informar obrigatoriamente o Politécnico der Leiria do posto de trabalho que 
ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração que 
auferem. 11. De acordo com o disposto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço 
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento. 
12. Requisitos de admissão: os candidatos deverão reunir, até ao termo do prazo 
de apresentação das candidaturas, os requisitos de admissão previstos no artigo 
17.º da LTFP, a saber: a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada 
pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial; b) Ter 18 
anos de idade completos; c) Não estar inibido do exercício de funções públicas 
ou interdito para o exercício das funções que se propõe desempenhar; d) Possuir 
robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções; e e) Ter 
cumprido as leis da vacinação obrigatória. 13. Habilitações literárias: Licenciatura 
no domínio da informática. 14. Forma de apresentação das candidaturas: A 
formalização das candidaturas é realizada, obrigatoriamente, mediante o 
formulário de candidatura ao procedimento concursal, aprovado pelo Despacho 
n. º11321/2009, da Diretora Geral da DGAEP, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, que se encontra disponível na página 
eletrónica do IPLeiria. Os candidatos apresentam a candidatura e documentos 
comprovativos, de preferência em suporte digital, em formato de PDF, para o 
endereço de correio eletrónico ipleiria@ipleiria.pt. 15. A apresentação de 
candidatura, deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, do formulário 
referido no ponto anterior, e ainda: a. Fotocópia simples e legível de documento 
comprovativo das habilitações literárias; b. Curriculum Vitae; c. No caso de o 
candidato ser detentor de vínculo - Comprovativos das ações de formação 
frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho; d. 
No caso de o candidato ser detentor de vínculo - Declaração emitida pelo serviço 
a que o candidato pertence, devidamente atualizada, da qual conste a 
modalidade da relação jurídica de emprego público de que é titular, a 
carreira/categoria, a posição remuneratória correspondente à remuneração que 
aufere nessa data, o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de 
trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas; e. No caso de o 
candidato ser detentor de vínculo - Declaração de conteúdo funcional emitida 
pelo serviço a que o candidato se encontra afeto, devidamente atualizada, da 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

qual conste a atividade que se encontra a exercer inerente ao posto de trabalho 
que ocupa ou, sendo trabalhador em situação de requalificação, que por último 
ocupou; f. No caso de o candidato ser detentor de vínculo - Declaração emitida 
pelo serviço de origem a que o candidato pertence, relativa às menções 
quantitativas e qualitativas das avaliações de desempenho referentes aos últimos 
três anos ou fotocópia simples das respetivas fichas de avaliação. 16. Os 
candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos a que se referem as alíneas a), b), c) d) e e) do ponto 12) do presente 
aviso, desde que declarem sob compromisso de honra, no referido formulário, a 
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um deles. 17. Aos 
candidatos que exerçam funções no Politécnico de Leiria 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, nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 20º 
da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril. 18. Métodos de seleção obrigatórios: 
considerando o disposto no artigo 36.º da LTFP, ex vi n.º 1 do artigo 5.º da 
Portaria, os métodos de seleção obrigatórios a utilizar serão a Prova de 
Conhecimentos (PC) e a Avaliação Psicológica (AP), sendo que no caso de os 
candidatos reunirem as condições referidas no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, ser 
-lhes -ão aplicados, caso não tenham exercido a opção pelos métodos 
anteriores, de acordo com a primeira parte do mesmo normativo legal, os 
métodos de seleção Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de 
Competências (EAC). 19. Método de seleção facultativo: nos termos do n.º 4 do 
artigo 36.º da LTFP e do artigo 7.º da Portaria, em ambos os casos será aplicado 
o método facultativo Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 20. Valoração dos 
métodos de seleção: 20.1. Na prova de conhecimentos (PC) é adotada a escala 
de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas. 20.2. A 
avaliação psicológica (AP) é valorada através dos níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 20.3. 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 de Desempenho (AD), por aplicação da 
seguinte fórmula: AC = (25% x HA + 20% x FP + 40% x EP + 15% x AD). 
20.4. A entrevista de avaliação de competências (EAC) 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. 20.5. A entrevista profissional de seleção (EPS) 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. 21. A Ordenação Final (OF) resulta da aplicação da fórmula seguinte: OF 
= PC × 45% + AP × 25% + EPS × 30% ou OF = AC × 45% + EAC × 25% + 
EPS × 30 % Sendo que: OF — Ordenação Final; PC — Prova de Conhecimentos; 
AC — Avaliação Curricular; EAC – Entrevista de Avaliação de Competências; EPS 
- Entrevista Profissional de Seleção. 22. Prova de conhecimentos: 22.1. Durante 
a realização da prova os candidatos não podem comunicar entre si ou com 
qualquer outra pessoa estranha ao procedimento nem recorrer a quaisquer 
meios eletrónicos e ou informáticos ou a qualquer tipo de documentação ou 
informação. A violação desta regra implica a anulação da prova de 
conhecimentos, atribuindo-se a classificação de zero valores. 22.2. A prova de 
conhecimentos será escrita, sendo realizada em simultâneo por todos os 
candidatos, assumindo a forma escrita e terá a duração máxima de 3 horas, 
incindindo sobre conteúdos específicos diretamente relacionados com as 
exigências da função, sendo realizada numa única fase, e versará sobre os 
temas que a seguir se enumeram: • Redes de comunicação de dados; • 
Segurança de Informação; • Gestão e administração de Sistemas 23. A 
bibliografia e webgrafia necessárias à preparação dos temas referidos são as 
seguintes: Bibliografia Principal Cisco CCNA Simplified: Your Complete Guide to 
Passing the Cisco CCNA Routing and Switching Exam, Paul Browning, Farai Tafa, 
Daniel Gheorghe, Reality Press Ltd.; 5 edition ISBN: 978 -1544805924 Routing 
TCP/IP, Volume 1 (2nd Edition) Jeff Doyle, Jennifer Carroll Cisco Press ISBN: 978 
-1587052026 Incident Response & Computer Forensics Third Edition. Jason T. 
Luttgens, Matthew Pepe, McGraw-Hill Education; ISBN: 978-0071798686 
Intelligence-Driven Incident Response. Outwitting the adversary. Scott J. Roberts 
& Rebekah Brown, O'Reilly; ISBN: 978-1-491-93494-4 Biblioteca de Recursos da 
Rede Nacional de CSIRT https://www.redecsirt.pt/#docs Biblioteca de Recursos 
do Splunk https://www.splunk.com/en_us/resources.html Biblioteca de 
Rescursos TheHive https://github.com/TheHive-Project/TheHiveDocs Biblioteca 
de Recursos GLPI https://glpi-project.org/resources/ Biblioteca de Recursos 
Cortex https://github.com/TheHive-Project/Cortex Biblioteca de Recursos do ELK 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

https://logz.io/learn/complete-guide-elk-stack/ Biblioteca de Recursos do 
Immuniweb https://www.immuniweb.com/free/ Information Security Handbook, 
Darren Death, PacktPublishing, 2017. ISBN 9781788478830 Governance: An 
international guide to data security and ISO27001/ISO27002, 5th edition. Alan 
Calder & Steve Watkins. KoganPage, 2013. ISBN: 9780749464851 Security Risk 
Management: Building an Information Security Risk Management Program from 
the Ground Up, 1st Edition. Evan Wheeler. Syngress, 2011. ISBN: 
9781597496155 IT Information Assurance Handbook: Effective Computer 
Security and Risk Management Strategies, 1st Edition. Corey Schou and Steven 
Hernandez. McGrawHill Education, 2014. ISBN: 9780071821650 NIST Special 
Publication 80030 Rev. Information Security: Guide for Conducting Risk 
Assessments. Joint task force transformation initiative. NIST, 2012. NIST Special 
Publication 80039 Rev. Information Security: Managing Information Security Risk 
– Organization, Mission, and Information System View. Joint task force. NIST, 
2011 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council, 
"Concerning measures for a high common level of security of network and 
information systems across the Union", July 2016 Bibliografia Complementar Lei 
Portuguesa n.º 46/2018, "Regime Jurídico da segurança do Ciberespaço", 13 de 
agosto de 2018. Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018, Diário da 
República n.º 62/2018, Série I de 2018-03-28 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj RFC 2350 - Expectations for Computer 
Security Incident Response. N. Brownlee, E. Guttman. IETF, 1998. Handbook for 
Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs). Moira J. West-Brown, 
Don Stikvoort, Klaus-Peter Kossakowski, Georgia Killcrece, Robin Ruefle, Mark 
Zajicek. 2nd Edition: April 2003. Carnegie Mellon University. CMU/SEI-2003-HB-
002. A step by step approach on how to set up a CSIRT. Henk Bronk, Marco 
Thorbruegge and Mehis Hakkaja. ENISA, 2006 Quadro Nacional de Referência 
para a Cibersegurança. Centro Nacional de Cibersegurança. 2019 Roteiro para as 
Capacidades Mínimas em Cibersegurança. Centro Nacional de Cibersegurança. 
2020 Quadro de Avaliação de Capacidades de Cibersegurança. Centro Nacional 
de Cibersegurança. 2020 Incident response and computer forensics, 2nd edition, 
Jason T. Luttgens and Matthew Pepe. Mc Graw Hill Education, 3th edition, 2014. 
ISBN: 9780071798686 Crafting the InfoSec Playbook: Security monitoring and 
incident response master plan, 1st edition. Jeff Bollinger, Brandon Enright & 
Matthew Valites. O’Reilly, 2015. ISBN: 9781491949405 ISO/IEC 27031:2011: 
Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information and 
communication technology readiness for business continuity. ISO, 2011 ISO/IEC 
27035-1:2016: Information technology -- Security techniques -- Information 
security incident management -- Part 1: Principles of incident management. ISO, 
2016 ISO/IEC 27035-2:2016: Information technology -- Security techniques -- 
Information security incident management -- Part 2: Guidelines to plan and 
prepare for incident response. ISO, 2016 NIST Special Publication 80061 Rev.2. 
Computer Security Incident Handling Guide: Recommendations of the National 
Institute of Standards and Technology. Paul Cichonski, Tom Millar, Tim Grance 
and Karen Scarfone. NIST, 2012. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.80061r2 
NIST Special Publication 80083 Rev. 1. Guide to Malware Incident Prevention 
and Handling for Desktops and Laptops. Murugiah Souppaya; Karen Scarfone. 
NIST, 2013. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.80083r1 Operator Handbook: 
Red Team + OSINT + Blue Team Reference, Joshua Picolet, 2020. ISBN-13 : 
979-8605493952 Applied Incident Response. Anson. Wiley. ISBN-10 : 
1119560268 Practical Vulnerability Management: A Strategic Approach to 
Managing Cyber Risk. Andrew Magnusson. No Starch Press, 2020. ISBN 
1593279884 CEH Certified Ethical Hacker Bundle, Fourth Edition. Matt Walker. 
McGraw-Hill Education. ISBN 1260455262 24. Nos termos dos nºs 9 e 10 do 
art.º. 9º da da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 
cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório. Serão excluídos os 
candidatos que não comparecerem a qualquer um dos métodos de seleção, bem 
como os que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
de seleção, não lhes sendo aplicado o método de avaliação seguinte. 25. Em 
caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a 
adotar serão os previstos no artigo 27.º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de 
abril na sua atual redação. 26. Os candidatos admitidos e os candidatos 
aprovados em cada método de seleção serão convocados, com antecedência 
mínima de cinco dias úteis, através de notificação do dia, hora e local para 
realização dos métodos de seleção, nos termos previstos no artigo 24.º da 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b,) c) ou d) do artigo 10.º do mesmo diploma 
legal. 27. Composição e identificação do júri: Presidente: Rui Pedro Charters 
Lopes Rijo, Pró-Presidente do Politécnico de Leiria; 1º Vogal: Adaíl Oliveira, 
Coordenador do Gabinete de Segurança de Informação; 2.º vogal: Carlos 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Rabadão, Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Politécnico de Leiria; 1.º vogal suplente: António Fernandes: Especialista de 
Informática de Grau 1 Nível 2 na Unidade de Administração de Redes e 
Segurança dos Serviços Informáticos; 2º Vogal suplente: João Fraga: 
Coordenador da Unidade de Planeamento e Controlo dos Serviços Informáticos; 
30. As atas do júri são publicitadas no sítio da internet do politécnico de Leiria 
em www.ipleiria.pt. 31. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão 
punidas nos termos da lei. 32. 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. 33. 
Notificação dos candidatos - de acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 
22.º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, os 
candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas 
a), b,) c) ou d) do artigo 10.º da referida Portaria, para realização da audiência 
dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 34. 
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 artigo 10.º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de 
abril, na sua atual redação 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. 35. Publicitação da lista unitária de ordenação 
final dos candidatos: a lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 
homologação, é afixada nos Serviços Centrais do IPLeiria e disponibilizada na 
sua página eletrónica, em www.ipleiria.pt., sendo publicado na 2.ª série do 
Diário da República um aviso com informação sobre a sua publicitação. 36. 
Igualdade de Oportunidades: 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”. 37. Quota 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 mencionado. 38. Publicitação do Aviso: o presente aviso 
será publicitado na Bolsa de Emprego Público no sítio www.bep.gov.pt, no 1º dia 
útil seguinte à publicação por extrato em Diário da República; por extrato na 
página eletrónica do Politécnico de Leiria.

Observações

Questionário de Termino da Oferta

Resultados

Alteração de Júri

6



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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