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8.2 — Tendo em conta os princípios da racionalização e eficiência 
que devem presidir à actividade administrativa, bem como a ur-
gência de que se reveste o procedimento, dadas as necessidades 
prementes resultantes da passagem ao regime estatutário, com novos 
órgãos, estruturas e serviços, tudo num novo quadro legal em que 
sobressai o alargamento da sua missão e consequente aumento de 
solicitações, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos 
de trabalho por recurso a trabalhadores com relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 
nos termos do n.º 6 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 52.º da LVCR, 
procede -se ao recrutamento de entre trabalhadores com relação jurí-
dica de emprego público por tempo determinado ou determinável, ou 
sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.»

deve ler -se:
«8 — Âmbito do recrutamento:
8.1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 a 7 do artigo 6.º da LVCR, 

o recrutamento faz -se de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida.»

As candidaturas entretanto entregues são consideradas no presente 
procedimento concursal, reiniciando -se um novo prazo de 10 dias úteis 
a partir da data de publicação desta declaração de rectificação para 
apresentação de candidaturas ou junção de quaisquer documentos à 
candidatura que se encontra nos Serviços de Pessoal da ESMAE.

10 de Janeiro de 2011. — O Presidente, José Francisco da Silva Beja.
204200435 

 Declaração de rectificação n.º 141/2011
Por ter saído com inexactidão a publicação do aviso n.º 683/2011, 

inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 7 de Janeiro de 2011, 
referente à abertura do procedimento concursal com vista ao provimento, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, da carreira de técnico superior, nos Serviços de Fotografia da 
Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo, do Instituto Politécnico 
do Porto, rectifica -se que onde se lê:

«8 — Âmbito do recrutamento:
8.1 — Nos termos do disposto no n.º 3 a 7 do artigo 6.º da LVCR, o 

recrutamento inicia -se de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida.

8.2 — Tendo em conta os princípios da racionalização e eficiência 
que devem presidir à actividade administrativa, bem como a urgência 
de que se reveste o procedimento, dadas as necessidades prementes 
resultantes da passagem ao regime estatutário, com novos órgãos, 
estruturas e serviços, tudo num novo quadro legal em que sobressai 
o alargamento da sua missão e consequente aumento de solicitações, 
em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por 
recurso a trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do n.º 6 
do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 52.º da LVCR, procede  -se ao recruta-
mento de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou determinável, ou sem relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida.»

deve ler -se:
«8 — Âmbito do recrutamento:
8.1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 a 7 do artigo 6.º da LVCR, o 

recrutamento faz -se de entre trabalhadores com relação jurídica de em-
prego pública por tempo indeterminado previamente estabelecida.»

As candidaturas entretanto entregues são consideradas no presente 
procedimento concursal, reiniciando -se um novo prazo de 10 dias úteis 
a partir da data da publicação desta declaração de rectificação, para 
apresentação de candidaturas ou junção de qualquer documentos à 
candidatura que se encontra nos Serviços de Pessoal da ESMAE.

10 de Janeiro de 2011. — O Presidente, José Francisco da Silva Beja.
204200508 

na Área Cientifica de Matemática — Grupo de disciplinas de Álgebra 
e Análise que por despacho do Sr. Presidente do ISEP, no âmbito das 
competências que lhe estão conferidas pelos Estatutos (aprovados pelo 
Despacho 15832/2009 publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 132 de 10/07/2009), se procede à extinção do identificado concurso, 
dado que por força das alterações ao estatuto da carreira docente, transi-
taram automaticamente para o mapa de pessoal do ISEP mais docentes 
na categoria de professores -adjuntos do que aqueles que iriam resultar 
do provimento resultante dos concursos de recrutamento, deixando de 
verificar -se os pressupostos que presidiram à abertura do concurso.

Mais se informa que o presente Aviso será dado a conhecer aos ele-
mentos que integram o júri do concurso e a cada um dos opositores ao 
concurso.

6 de Janeiro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
204210122 

 Aviso (extracto) n.º 1938/2011
Avisam -se os opositores ao concurso aberto pelo Edital n.º 943/2009 

publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 172 de 2009/09/04 con-
curso documental para professor -adjunto do mapa de pessoal do ISEP, 
Área Cientifica de Engenharia Química e Área Disciplinar de Tecnologia 
Química (Edital 943/2009 rectificado pela Declaração de Rectificação 
n.º 2963/2009 publicada no Diário da República, 2.ª série n.º 235 de 
2009/12/04 e pela Declaração de Rectificação n.º 28/2010 publicada no 
Diário da República, 2.ª série n.º 4 de 2010/01/07) que por despacho do 
Sr. Presidente do ISEP, no âmbito das competências que lhe estão confe-
ridas pelos Estatutos (aprovados pelo Despacho 15832/2009 publicado 
em Diário da República, 2.ª série n.º 132 de 10/07/2009), se procede à 
extinção do identificado concurso, dado que por força das alterações ao 
estatuto da carreira docente, transitaram automaticamente para o mapa de 
pessoal do ISEP mais docentes na categoria de professores -adjuntos do 
que aqueles que iriam resultar do provimento resultante dos concursos de 
recrutamento, deixando de verificar -se os pressupostos que presidiram 
à abertura do concurso.

Mais se informa que o presente Aviso será dado a conhecer aos ele-
mentos que integram o júri do concurso e a cada um dos opositores ao 
concurso.

6 de Janeiro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
204210163 

 Aviso n.º 1939/2011
Avisam -se os opositores ao concurso aberto pelo edital (extracto) 

811/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 150 de 
2008/08/05 concurso documental para professor -adjunto do mapa de 
pessoal do ISEP, Área Cientifica de Matemática — Grupo de disci-
plinas de Matemática Aplicada que por despacho do Sr. Presidente 
do ISEP, no âmbito das competências que lhe estão conferidas pelos 
Estatutos (aprovados pelo Despacho 15832/2009 publicado em Diário 
da República, 2.ª série n.º 132 de 10/07/2009), se procede à extinção do 
identificado concurso, dado que por força das alterações ao estatuto da 
carreira docente, transitaram automaticamente para o mapa de pessoal 
do ISEP mais docentes na categoria de professores -adjuntos do que 
aqueles que iriam resultar do provimento resultante dos concursos de 
recrutamento, deixando de verificar -se os pressupostos que presidiram 
à abertura do concurso.

Mais se informa que o presente Aviso será dado a conhecer aos ele-
mentos que integram o júri do concurso e a cada um dos opositores ao 
concurso.

6 de Janeiro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
204210171 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Aviso n.º 1937/2011
Avisam -se os opositores ao concurso aberto pelo edital 895/2007 

publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 205 de 2007/10/24, con-
curso documental para professor -adjunto do mapa de pessoal do ISEP, 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Despacho n.º 1585/2011
O Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, que veio alterar e re-

publicar o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico (ECPDESP) vem estabelecer no seu artigo 44.º que o regime 
de precedência é objecto de regulamentação a aprovar pela instituição de 
ensino superior, competindo a decisão ao órgão legal e estatutariamente 
competente da instituição de ensino superior

Assim, nos termos da alínea p) do n.º 2 do artigo 30.º dos Estatutos do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, homologados pelo Despacho 
Normativo n.º 7/2009, publicado na 2.ª série do Diário da República 



Diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 19 de Janeiro de 2011  3969

n.º 26, de 06.02.2009, aprovo o Regulamento de Precedência, em anexo 
ao presente despacho e que dele constitui parte integrante.

10 de Janeiro de 2011. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, Rui Alberto Martins Teixeira.

ANEXO

Regulamento de Precedência do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Artigo 1.º
Objecto

O presente regulamento fixa as regras de precedência entre os docentes 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).

Artigo 2.º
Regras de Precedência

1 — As precedências dos professores são determinadas pela hierarquia 
das várias categorias, na seguinte escala decrescente:

a) Professor Coordenador Principal;
b) Professor Coordenador;
c) Professor Adjunto.

2 — Dentro de cada uma das categorias supra especificadas a pre-
cedência é determinada em função da antiguidade no IPVC, contada a 
partir da constituição do primeiro vínculo nessa categoria.

3 — Quando dois ou mais professores coordenadores principais, 
coordenadores ou adjuntos tenham vínculo constituído na mesma data, 
a precedência será determinada pela data da constituição do vínculo na 
categoria anterior, relevando para este efeito os vínculos adquiridos ao 
abrigo do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 01 de Julho, na 
redacção anterior ao Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto.

4 — Se após a aplicação do disposto no número anterior se mantiver 
o empate atender -se -á:

a) No caso dos professores coordenadores principais, à data da ob-
tenção do grau de doutor e, persistindo o empate, à data da obtenção 
do titulo de agregado.

b) No caso de professores coordenadores e adjuntos, à data da ob-
tenção do grau de doutor ou do título de especialista, consoante o que 
for mais antigo.

Artigo 3.º
Lista de Antiguidade

1 — O IPVC elabora, até 31 de Março de cada ano, a lista de antigui-
dade do pessoal docente do Instituto, tendo em conta o tempo de serviço 
reportado a 31 de Dezembro do ano anterior.

2 — As listas serão tornadas públicas por meio de afixação em lo-
cais visíveis nas escolas e na página da Intranet do Instituto podendo 
os interessados, nos trinta dias seguintes, deduzir as reclamações que 
julgarem pertinentes perante o Presidente do IPVC.

Artigo 4.º
Casos omissos e dúvidas de interpretação

As dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento serão 
esclarecidas por despacho do Presidente do Instituto.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

204208244 

Experimental de cinco anos, com a Prof.ª. Doutora Cláudia Patrícia de 
Almeida Seabra Moreira como professora adjunta do mapa de pessoal 
docente do Instituto Politécnico de Viseu, para o exercício de funções 
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com efeitos a 23-
09-2010, posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória 
do pessoal docente do ensino superior politécnico em exclusividade.

6 de Janeiro de 2011. — O Administrador, Mário Luis Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204207783 

 Despacho (extracto) n.º 1587/2011
Por Despacho de 15 -07 -2010, do Senhor Presidente do Instituto Politéc-

nico de Viseu, proferido nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção dada pelo artigo 3.
º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de contrato de Tra-
balho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com a Prof.ª Dou-
tora Maria Madalena Freitas Malva como professora adjunta do mapa 
de pessoal docente, do Instituto Politécnico de Viseu, para o exercício de 
funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com efeitos 
a 14 -05 -2010, posicionada no escalão 2 índice 195 da tabela remunerató-
ria do pessoal docente do ensino superior politécnico em exclusividade.

6 de Janeiro de 2011. — O Administrador, Mário Luis Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204205733 

 Despacho (extracto) n.º 1588/2011
Por Despacho de 15 -07 -2010, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção 
dada pelo artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a cele-
bração de contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado em Período Experimental de cinco anos, com a Prof. 
Doutor Serafim Paulo Melo de Oliveira como professor adjunto do 
mapa de pessoal docente, do Instituto Politécnico de Viseu, para o 
exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Viseu, com efeitos a 14 -05 -2010, posicionado no escalão 1 índice 
185 da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior 
politécnico em exclusividade.

6 de Janeiro de 2011. — O Administrador, Mário Luis Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204205628 

 Despacho (extracto) n.º 1589/2011
Por Despacho de 15 -07 -2010, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do 
Decreto Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção dada 
pelo artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de 
contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
em Período Experimental de cinco anos, com a Prof.ª Doutora Cristina 
Maria do Amaral Pereira de Lima Coelho como professora adjunta 
do mapa de pessoal docente, do Instituto Politécnico de Viseu, para 
o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Viseu, com efeitos a 14 -05 -2010, posicionada no escalão 1 índice 185 da 
tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico 
em exclusividade.

6 de Janeiro de 2011. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204206535 

 Despacho (extracto) n.º 1590/2011
Por Despacho de 15 -07 -2010, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do 
Decreto Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção dada 
pelo artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de 
contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
em Período Experimental de cinco anos, com a Prof.ª Doutora Maria 
Cristina Peixoto Amaral Santos Rodrigues como professora adjunta 
do mapa de pessoal docente, do Instituto Politécnico de Viseu, para 
o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Viseu, com efeitos a 14 -05 -2010, posicionada no escalão 1 índice 185 da 
tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico 
em exclusividade.

6 de Janeiro de 2011. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204207442 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extracto) n.º 1586/2011
Por Despacho de 27-10-2010, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção dada pelo 
artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado em Período 




