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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Declaração de Retificação n.º 384/2022

Sumário: Retifica o Edital n.º 474/2022.

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 14 de abril 
de 2022, retifica -se o Edital n.º 474/2022, respeitante ao concurso documental para recrutamento 
de dois professores adjuntos para a área disciplinar de Contabilidade da Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão.

Assim, no n.º 1, onde se lê:

«1 — Nos termos do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
(ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 69/88, de 3 de março e 207/2009, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, bem 
como do Regulamento de recrutamento e contratação do pessoal docente de carreira do Instituto 
Politécnico de Leiria (Politécnico de Leiria), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 
2 de julho de 2010, através do Despacho n.º 10 990/2010, torna -se público que, por despacho, de 
16 de agosto de 2021, do Presidente do Politécnico de Leiria, Professor Doutor Rui Filipe Pinto Pe-
drosa, sob proposta do Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, 
se encontra aberto pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da data de publicação do presente edital 
no Diário da República, concurso documental para recrutamento de dois Professores Adjuntos, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área 
disciplinar de Contabilidade da Escola Superior de Tecnologia e Gestão — 1 lugar.»

deve ler -se:

«1 — Nos termos do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
(ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 69/88, de 3 de março, e 207/2009, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, bem 
como do Regulamento de Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto 
Politécnico de Leiria (Politécnico de Leiria), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 
2 de julho de 2010, através do Despacho n.º 10 990/2010, torna -se público que, por despacho de 
16 de agosto de 2021 do presidente do Politécnico de Leiria, Prof. Doutor Rui Filipe Pinto Pedrosa, 
sob proposta do diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, se 
encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publicação do presente edital 
no Diário da República, concurso documental para recrutamento de dois professores adjuntos, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área 
disciplinar de Contabilidade da Escola Superior de Tecnologia e Gestão — dois lugares.»

20 de abril de 2022. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
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