
 

 

DESPACHO N.º 147/2020 

LEI N.º 16/2020 DE 29 DE MAIO 

RETOMA DE PRAZOS EM PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

 

Considerando que: 

 

- Nos termos do regime previsto no artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que veio 

posteriormente a ser alterada pelas Leis n.º 4-A/2020 e n.º 4-B/2020, ambas de 6 de abril, pela 

Lei n.º 14/2020, de 9 de maio e pela Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, foram suspensos os prazos 

administrativos a favor de particulares face à situação excecional de prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento da infeção epidemiológica causada por SARS-CoV-2 e da doença COVID-

19; 

 

- O artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, iniciou a produção de efeitos a 9 de março 

de 2020, conforme resulta do artigo 5.º da Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril; 

 

- Através do meu Despacho n.º 97/2020 foi clarificada a aplicação do referido regime legal de 

suspensão aos prazos para apresentação de candidatura a concursos para recrutamento de 

pessoal docente, de pessoal técnico e administrativo e a concursos para contratação de 

bolseiros de investigação, assim como, aos prazos para o exercício do direito de audiência prévia 

no âmbito dos mesmos; 

 

- Presentemente foi aprovada a Lei n.º 16/2020, de 20 de maio, que revoga o artigo 7.º da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, e cujo artigo 5.º contém a seguinte previsão sobre o regime de 

retoma dos prazos administrativos: 

 

“1 -  Os prazos administrativos cujo termo original ocorreria durante a vigência do regime de suspensão 

estabelecido pelo artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação original e na redação 

dada pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, consideram-se vencidos no vigésimo dia útil posterior à 

entrada em vigor da presente lei.  

2 - Os prazos administrativos cujo termo original ocorreria após a entrada em vigor da presente lei, 

caso a suspensão referida no número anterior não tivesse tido lugar, consideram-se vencidos: 

a) No vigésimo dia útil posterior à entrada em vigor da presente lei caso se vencessem até esta data; 

b) Na data em que se venceriam originalmente caso se vencessem em data posterior ao vigésimo dia 

útil posterior à entrada em vigor da presente lei.”; 

 

- A Lei n.º 16/2020, de 20 de maio, entra em vigor no dia 3 de junho de 2020, conforme decorre 

do seu artigo 10.º; 

 



 

 

- Por razões de certeza e segurança face à sucessão de regimes jurídicos destinados a responder 

à situação vivida, importa clarificar a aplicação do regime constante do artigo 5.º da Lei n.º 

16/2020, de 29 de maio, aos prazos administrativos que, no âmbito dos concursos do Politécnico 

de Leiria, foram abrangidos pela suspensão, 

 

Emite-se o seguinte esclarecimento: 

 

1. Por força e nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, são retomados os 

prazos de candidatura aos concursos para recrutamento de pessoal docente, de pessoal técnico 

e administrativo e aos concursos para contratação de bolseiros de investigação, assim como, os 

prazos para o exercício do direito de audiência prévia no âmbito dos mesmos; 

2. O prazo limite para apresentação de candidatura a cada um dos concursos abrangidos consta 

de Anexo ao presente despacho, dele fazendo parte integrante; 

3. Nos concursos, já em tramitação, em que o prazo para o exercício do direito de audiência 

prévia pelos candidatos foi abrangido pela suspensão, concretamente, nos casos em que o prazo 

limite se completaria entre 9 de março de 2020, inclusive, e 3 de julho de 2020, inclusive, o prazo 

limite para o exercício do direito de audiência prévia passa a ser o dia 3 de julho de 2020. 

Divulgue-se pela comunidade académica. Dê-se conhecimento aos Senhores Presidentes de júri 

dos concursos e aos Senhores Coordenadores das Unidades de Investigação. 

Publique-se no sítio na Internet do Politécnico de Leiria com adequado destaque. 

O Presidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

Edital/Aviso Concurso Novo prazo limite de 

candidatura 

Edital n.º 187/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 25 de 

05.02.2020 

Concurso documental para recrutamento de dois 

professores adjuntos para a área disciplinar de 

Fisioterapia, da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 188/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 25 de 

05.02.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador para a área disciplinar de 

Fisioterapia, da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 201/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 26 de 

06.02.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador para a área disciplinar de 

Ciências da Comunicação - Comunicação e Cultura, 

da Escola Superior de Artes e Design do Instituto 

Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 202/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 26 de 

06.02.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador para a área disciplinar de 

Ciência e Engenharia dos Materiais - Cerâmica e 

Vidro, da Escola Superior de Artes e Design do 

Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 252/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 33 de 

17.02.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de Terapia 

Ocupacional, da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 341/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 48 de 

09.03.2020 

Concurso documental para recrutamento de dois 

professores adjuntos para a área disciplinar de 

Dietética e Nutrição, da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 412/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 56 de 

19.03.2020; Declaração 

de Retificação n.º 

400/2020 publicada no 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de 

Engenharia Mecânica — Construções Mecânicas, da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria 

06/07/2020 



 

 

DR, 2.ª Série, n.º 98 de 

20.05.2020 

Edital n.º 528/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 75 de 

16.04.2020; Declaração 

de Retificação n.º 

399/2020 publicada no 

DR, 2.ª Série, n.º 98 de 

20.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de 

Administração Pública, da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão 

06/07/2020 

Edital n.º 554/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 79 de 

22.04.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador, para a área disciplinar de 

Enfermagem, da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 632/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador para a área disciplinar de 

Engenharia Informática - Inteligência Artificial da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 633/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador para a área disciplinar de 

Engenharia Informática - Engenharia de Software da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 634/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de 

Engenharia Informática - Engenharia de Sistemas e 

de Serviços da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 635/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de Jogos 

Digitais - Design Sonoro da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 

Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 636/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de Jogos 

03/07/2020 



 

 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Digitais - Arte 2D da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria 

Edital n.º 637/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de Jogos 

Digitais - Ambientes Virtuais 3D da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 

Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 638/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 96 de 

18.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador para a área disciplinar de 

Engenharia Informática - Computação Gráfica e 

Multimédia da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

Edital n.º 660/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 104 de 

28.05.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área disciplinar de 

Engenharia Mecânica - Otimização e Gestão de 

Produção ou Otimização e Simulação Industrial, da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria 

13/07/2020 

Edital n.º 671/2020, 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 106 de 

01.06.2020 

Concurso documental para recrutamento de um 

professor adjunto para a área de Trabalho Social e 

Orientação - área disciplinar de Direção de 

Instituições de Solidariedade Social, da Escola 

Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto 

Politécnico de Leiria 

15/07/2020 

Aviso n.º 3959/2020 

publicado no DR, 2.ª 

Série, n.º 46 de 

05.03.2020 

Procedimento concursal para o cargo de direção 

intermédia de 3.º grau — coordenador do Gabinete 

Técnico dos Recursos Humanos do Instituto 

Politécnico de Leiria 

03/07/2020 

1 Bolsa de Investigação 

Pós-Doutoral (BIPD) 

Título do projeto: MATIS – Materiais e Tecnologias 

Industriais Sustentáveis (CENTRO-01-0145-FEDER-

000014) 

 

03/07/2020 
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