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FP: Formação Profissional, onde se consideram as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionados com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

Com ações de formação diretamente relacionadas com a área para 
a qual é aberto o concurso e com um número mínimo de 7 horas por 
ação: 2 valores por cada ação com limite de 10 valores;

Com ações de formação indiretamente relacionadas com a área para 
a qual é aberto o concurso e com um número mínimo de 7 horas por 
ação: 1 valor por cada ação com limite de 10 valores.

EP: Experiência Profissional, considerando e ponderando com inci-
dência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e 
ao grau de complexidade das mesmas:

Até 0,5 anos: 5 valores;
Superior a 0,5 e até 1 ano: 10 valores
Superior a 1 e até 5 anos: 12 valores
Superior a 5 e até 10 anos: 14 valores;
Superior a 10: 16 valores

Para candidatos com experiência no âmbito do Ensino Superior Po-
litécnico acrescem 04 valores.

AD: Avaliação do Desempenho relativa ao último período, não su-
perior a quatro anos, em que o candidato cumpriu ou executou atri-
buição, competência ou atividade idênticas às dos postos de trabalho 
a ocupar.

Desempenho inadequado — 0 valores
Desempenho adequado — 10 valores
Desempenho relevante — 15 valores
Desempenho excelente — 20 valores

A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de forma objetiva 
e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal, nos termos do ar-
tigo 13.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na redação atualmente em vigor. 
Esta entrevista é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, numa 
escala de 0 a 20 valores.

16 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, na redação atualmente em vigor, os critérios de apre-
ciação e de ponderação dos métodos de seleção, bem como o sistema 
de classificação final dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula 
classificativa, constam das atas das reuniões do júri do procedimento, 
as quais serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

17 — A composição do júri será a seguinte:
Presidente:
Prudência Maria Antão Coimbra, Vice -Presidente da ESE

Vogais Efetivos:
Paula Cristina Pereira Vieira Murillo y Araoz, Secretária da ESE
Helena Maria Dias Faria, Técnico Superior

Vogais Suplentes:
Irene da Luz Esteves Peres, Técnico Superior
Sandra Maria Ferreira da Conceição, Técnico Superior

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

18 — Exclusão e Notificação dos Candidatos: Os candidatos exclu-
ídos são notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), 
c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na redação 
atualmente em vigor, para a realização da audiência dos interessados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo. As alega-
ções a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário tipo 
para o exercício do direito de participação aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, do Ministério de Estado e das Finanças, disponível 
na página eletrónica da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico do Porto, no endereço https://www.ese.ipp.pt/ese/anun/
concursos/formularios -1.

19 — A lista unitária, depois de homologada, é publicitada em local visível 
e público da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto sita 
na Rua Dr. Roberto Frias, 602, 4200 -465 Porto, e disponibilizada na sua página 
eletrónica no endereço https://www.ese.ipp.pt/ese/anun/concursos/concursos.

13 de junho de 2017. — O Presidente, Paulo Alberto da Silva Pereira.
310568373 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Edital n.º 474/2017
1 — Faz -se público que, por despacho proferido a 21 de fevereiro de 

2017 do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), 
Rui Alberto Martins Teixeira, no uso de competência própria, nos termos 
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro, e na alínea f) do n.º 2 do artigo 30.º dos Estatutos do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 7/2009, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2009, se encontra aberto, pelo prazo 
de 30 dias úteis a contar do dia útil imediato ao da publicação deste edital 
no Diário da República, concurso documental, para recrutamento de 
um professor coordenador, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com período experimental 
de um ano, caso o candidato selecionado não possua já contrato por 
tempo indeterminado como professor das carreiras docentes do ensino 
universitário ou do ensino politécnico, para a área científica de educação 
e ciências sociais, grupo disciplinar de ciências do desporto, turismo 
e lazer, área disciplinar de ciências do desporto, na especialidade de 
desenvolvimento motor, do mapa de pessoal deste Instituto, de acordo 
com o disposto nos artigos 10.º, 10.º -A, 15.º, 15.º-A, 19.º e 29.º -B do 
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politéc-
nico, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, 
de 13 de maio, adiante designado por ECPDESP, conjugados com o 
Regulamento Concursal para a Contratação de Pessoal Docente de 
Carreira do IPVC — Despacho n.º 7986/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho de 2014.

2 — Prazo de validade: o concurso é válido para o preenchimento 
do posto de trabalho indicado, caducando com o seu preenchimento ou 
um ano após a data de homologação da lista de classificação final pelo 
Presidente do IPVC.

3 — São requisitos gerais de admissão ao presente concurso os pre-
vistos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado 
com o artigo 12.º -E do ECPDESP.

4 — São requisitos especiais de admissão os definidos nos termos do 
artigo 19.º do ECPDESP: ao presente concurso poderão candidatar -se 
os detentores do grau de doutor ou do título de especialista, obtido há 
mais de cinco anos, na área ou área afim daquela para que é aberto o 
presente concurso.

5 — Caracterização do conteúdo funcional da categoria: o descrito 
no n.º 5 do artigo 3.º do ECPDESP.

6 — Formalização da candidatura: a candidatura deverá ser forma-
lizada mediante requerimento dirigido ao presidente do Instituto Poli-
técnico de Viana do Castelo, podendo ser entregue pessoalmente nos 
Serviços Centrais, localizados na Rua Escola Industrial e Comercial 
de Nun’Álvares, n.º 34, 4900 -347 Viana do Castelo, ou remetido pelo 
correio, sob registo e com aviso de receção, expedido até ao termo do 
prazo fixado para apresentação de candidaturas para a referida morada, 
e deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo e nome adotado em refe-
rências bibliográficas, filiação, naturalidade, data de nascimento, número 
e data do bilhete de identidade/cartão do cidadão ou de documento 
idóneo legalmente reconhecido para o efeito, estado civil, profissão, 
residência, código postal e telefone ou endereço eletrónico de contacto);

b) Habilitações académicas e ou títulos profissionais/académicos;
c) Categoria, grupo ou área disciplinar a que pertence, tempo de 

serviço como docente do ensino superior e instituição a que pertence, 
se aplicável;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem passíveis 
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de 
preferência legal;

e) Identificação do concurso a que se candidata e referência ao Diário 
da República em que foi publicado o presente edital;

f) Data e assinatura.

7 — Instrução do requerimento de admissão:
7.1 — Os requerentes deverão fazer acompanhar os seus requeri-

mentos dos seguintes documentos comprovativos do cumprimento dos 
requisitos gerais, previstos no artigo 17.º da LGTFP:

a) Certificado do registo criminal comprovativo da não inibição do 
exercício de funções públicas, ou não interdição do exercício daquelas 
que se propõe desempenhar;

b) Declaração do próprio candidato que assegure o cumprimento dos 
requisitos de robustez física e o perfil psíquico exigidos para o exercício 
das funções a que se candidata;

c) Boletim de vacinação obrigatória.
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7.2 — De acordo com o ECPDESP, e em consonância com o Regu-
lamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente de Car-
reira do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o requerimento de 
admissão ao concurso é ainda instruído com os seguintes elementos:

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos espe-
ciais previstos no n.º 4 do presente edital: certidão dos graus e títulos 
exigidos e certidão comprovativa do tempo de serviço;

b) Um exemplar, entregue em papel, do curriculum vitae do candidato;
c) Um exemplar, entregue em papel, dos trabalhos referidos pelo 

candidato no seu curriculum vitae.

7.3 — Dos elementos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, 
deverão ainda ser entregues seis exemplares em suporte digital (formato 
pen, devidamente identificado).

8 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos 
(gerais e especiais) legalmente exigidos nos termos do presente edital, 
ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina a exclusão 
do procedimento.

9 — Na fase de apresentação das candidaturas é dispensada a apresen-
tação dos documentos referidos no ponto 7.1 do presente edital, desde 
que os candidatos declarem no próprio requerimento ou em documento 
à parte, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos.

10 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º 
do Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente 
de Carreira do IPVC, o júri pode solicitar aos candidatos a entrega de 
documentação complementar relacionada com o currículo apresentado, 
reservando -se o direito de não valorar os elementos que entenda que 
essa documentação deveria comprovar se a mesma não for entregue.

11 — A apresentação de documento falso determina a imediata ex-
clusão do concurso e a participação à entidade competente para efeitos 
de procedimento penal.

12 — Os candidatos que prestem serviço no IPVC ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos que já existam no seu processo 
individual, devendo o facto ser expressamente mencionado no respetivo 
requerimento de admissão.

13 — O júri, nomeado pelo despacho IPVC -P -10/2017, é constituído 
pelos seguintes elementos:

Presidente: Paulo Alexandre da Costa Fernandes, por delegação de 
competências, professor coordenador do Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo.

Vogais efetivos:
Carlos Alberto Ferreira Neto, professor catedrático da Universidade 

de Lisboa.
José António Ribeiro Maia, professor catedrático da Universidade 

do Porto.
José de Jesus Fernandes Rodrigues, professor coordenador principal 

do Instituto Politécnico de Santarém.
Rui Manuel Sousa Mendes, professor coordenador do Instituto Po-

litécnico de Coimbra.
Vítor Pires Lopes, professor coordenador principal do Instituto Po-

litécnico de Bragança.

14 — Critérios de seleção e seriação dos candidatos: De acordo com 
o disposto no 15.º -A do ECPDESP e no artigo 24.º do Regulamento 
dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do 
IPVC, os parâmetros gerais de avaliação e ordenação dos candidatos, 
visando averiguar o mérito dos candidatos para as funções a desempe-
nhar, são os seguintes, aos quais foi atribuída a seguinte ponderação:

a) Componente DTCP — Desempenho Técnico -Científico e Pro-
fissional relevantes na área disciplinar/disciplina em que é aberto o 
concurso: 40 %;

b) Componente CP — Capacidade Pedagógica relevante na área 
disciplinar/disciplina em que é aberto o concurso: 30 %;

c) Componente OAR — Outras atividades relevantes para a missão 
da instituição: 30 %.

14.1 — Na avaliação do desempenho técnico -científico e profissional 
(DTCP) são objeto de ponderação os seguintes parâmetros e itens:

I. Subcomponente DTCP 1 (ponderação de 50 %): Livros, artigos, 
comunicações científicas, tendo em consideração a relevância para a área 
disciplinar/disciplina em que é aberto o concurso e fatores de qualidade 
da publicação e posição de autoria; Coordenação e participação em 
projetos científicos; Geração de propriedade intelectual.

I. a) Artigos indexados: até 8 pontos cada;
I. b) Outros artigos ou capítulos de livros: até 6 pontos;
I. c) Comunicações em eventos científicos: até 4 pontos cada;

I. d) Responsável de Projeto financiado por entidade externa ou por 
linha de investigação de Centro de Investigação acreditado pela FCT: 
6 pontos por ano;

I. e) Participação em projeto financiado por entidade externa: 3 pontos 
por ano;

I. f) Patentes registadas: 12 pontos cada;
I. g) Prémios técnicos/científicos nacionais: 10 pontos cada;
I. h) Prémios técnicos/científicos internacionais: 12 pontos cada.

II. Subcomponente DTCP 2 (ponderação de 40 %): Orientação de 
teses, Participação em júris de provas e concursos académicos.

II. a) Orientação de teses de mestrado (aprovadas): 4 pontos cada;
II. b) Orientação de teses de doutoramento (aprovadas): 8 pontos cada;
II. c) Participação em júris de mestrado (exceto se orientador): 3 pon-

tos cada;
II. d) Participação em júris de doutoramento ou especialista (exceto 

se orientador): 6 pontos cada;
II. e) Participação em júris de agregação: 8 pontos cada;
II. f) Participação em júris de concurso de pessoal docente:
II. f) 1 -Júri de Concurso para Assistente: 2 pontos cada;
II. f) 2 -Júri de Concurso para Professores Adjuntos: 3 pontos cada;
II. f) 3 -Júri de Concurso para Professores Coordenadores ou Profes-

sores Associados: 6 pontos cada;
II. f) 4 -Júri de Concurso para Professores Coordenadores Principais 

ou Professores Catedráticos: 8 pontos cada;

III. Subcomponente DTCP 3 (ponderação de 10 %): Desempenho de 
outras atividades técnico -científicas e/ou profissionais relevantes na área 
disciplinar/disciplina em que é aberto o concurso.

III. a) Elaboração de estudos, pareceres e cadernos de encargos: 
4 pontos cada;

III. b) Avaliador de artigos científicos, projetos de investigação ou 
similares: 3 pontos cada;

III. c) Membro de conselho redatorial: 5 pontos por revista;
III. e) Moderador em palestras, seminários, etc.: 1 ponto cada.

14.2 — Na avaliação da capacidade pedagógica (CP) são objeto de 
ponderação os seguintes parâmetros e itens:

I. Subcomponente CP 1 (ponderação de 30 %)
I. a) Experiência efetiva de serviço docente no ensino superior: 4 pon-

tos por ano;
I. b) Experiência efetiva de serviço docente noutros graus de ensino: 

2 pontos por ano.

II. Subcomponente CP 2 (ponderação de 50 %)
II. a) Docência relevante na área disciplinar/disciplina em que é 

aberto o concurso, tendo em consideração fatores como a regência, a 
diversidade e a elaboração dos programas das disciplinas lecionadas: 
até 4 pontos por ano.

III. Subcomponente CP 3 (ponderação de 20 %)
III. a) Qualidade do material pedagógico publicado ou apresentado: 

de 0 a 50 pontos;
III. b) Supervisão de atividades pedagógicas — orientação de estágios: 

2 pontos por aluno, até ao máximo de 50 pontos;
III. c) Supervisão de atividades pedagógicas — orientação de projetos: 

4 pontos por aluno, até ao máximo de 60 pontos;
III. d) Tutorias a alunos não contabilizados na DSD: 2 pontos por 

aluno, até ao máximo de 50 pontos;
III. e) Qualidade do desempenho pedagógico avaliado pelos alunos: 

considerando uma escala de avaliação de 1 a 4, 6 pontos por cada avalia-
ção entre 2,5 e 3, e 8 pontos por cada avaliação entre 3 e 4; consideram -se 
as dez últimas avaliações pedagógicas semestrais, e toma -se avaliação 
pela média dos resultados obtidos na avaliação global do semestre;

III. f) desempenho de outras atividades pedagógicas que o júri consi-
dere relevantes na área disciplinar/disciplina em que é aberto o concurso: 
entre 3 a 5 pontos cada.

14.3 — Na avaliação das outras atividades relevantes para a Missão da 
Instituição (OAR) são objeto de ponderação os seguintes parâmetros e itens:

I. Subcomponente OAR 1 (ponderação de 50 %): Desempenho de 
cargos de gestão institucionais.

I. a) Presidente/Reitor de Instituição de Ensino Superior: 40 pontos 
por ano completo;

I. b) Vice -presidente/Vice -reitor de Instituição de Ensino Superior: 
35 pontos por ano completo;

I. c) Presidente/Diretor de Escola ou Unidade Orgânica: 30 pontos 
por ano completo;
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I. d) Vice -presidente/Subdiretor de Escola ou Unidade Orgânica, 
Presidente de Conselho Científico e Conselho Pedagógico: 24 pontos 
por ano completo;

I. e) Vice -Presidente de Conselho Científico e de Conselho Pedagó-
gico, Coordenador de Comissão Científica: 10 pontos por ano completo;

I. f) Secretário de órgãos institucionais: 9 pontos por ano completo;
I. g) Coordenador de Área Científica ou Departamento: 20 pontos 

por ano;
I. h) Coordenador de Grupo Disciplinar: 12 pontos por ano;
I. i) Coordenador de Curso de Licenciatura ou Mestrado: 20 pontos 

por ano;
I. j) Coordenador de Curso CET ou de Pós -graduação: 12 pontos 

por ano;
I. k) Gestor Institucional da Qualidade: 10 pontos por ano;
I. l) Responsável por unidade/serviços: 8 pontos por ano.

II. Subcomponente OAR 2 (ponderação de 30 %): Membro de órgãos 
e participação em grupos/comissões de trabalho institucionais.

II. a) Membro de Conselho Científico, Pedagógico, Conselho Geral 
e Conselho Académico: 7 pontos por ano;

II. b) Membro da Comissão de Curso de Licenciatura ou Mestrado: 
6 pontos por ano;

II. c) Membro da Comissão de Curso CET ou de Pós -graduação: 
5 pontos por ano;

II. d) Membro de Comissão Institucional (elaboração de regulamentos, 
planeamento estratégico, comissões estatutárias, criação e restruturação 
de cursos, avaliação de pessoal): 5 pontos por participação.

III. Subcomponente OAR 3 (ponderação de 20 %): Outras atividades 
relevantes.

III. a) Presidente e Membros de júri de seleção/seriação mestrado, pós-
-graduação, concursos especiais, concursos > 23 anos, CET e similares: 
7 pontos por participação;

III. b) Participação em programa de Mobilidade: Estadias docentes 
e de investigação: 7 pontos por participação;

III. c) Responsável pela organização de eventos científicos ou artís-
ticos: 7 pontos por evento;

III. d) Membro da comissão organizadora de eventos científicos ou 
artísticos: 4 pontos por evento;

III. e) Participação em ações de divulgação da instituição (mostras, 
artigos na imprensa, etc.): 4 pontos por ação;

III. f) Responsabilidade de laboratórios: 10 pontos por ano;
III. g) Responsabilidade em concursos de aquisição de equipamentos: 

10 pontos por concurso.

15 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avaliação 
feita com base nos parâmetros gerais de avaliação e correspondentes 
fatores de ponderação aprovados.

15.1 — De acordo com a grelha resultante do n.º 14, cada mem-
bro do júri valoriza cada uma das subcomponentes para cada candi-
dato. A pontuação do candidato em cada subcomponente é a média 
aritmética das valorizações feitas pelos membros do júri.

15.2 — Os resultados obtidos da aplicação das regras definidas no ponto 
15.1 são objeto de relativização, nos seguintes termos: em cada subcom-
ponente, ao candidato com o maior número de pontos obtidos é atribuído 
o valor 100; aos restantes candidatos será atribuído um valor proporcional 
tendo como referência o candidato com o maior número de pontos.

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 5888/2017
Por despacho de 12 de junho de 2017 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Santarém, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade interna na categoria de Técnico Superior, com Miguel 
Ângelo Serra Correia da Silva, ocupando o posto de trabalho previa-
mente previsto no mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social do 
Instituto Politécnico de Santarém, ficando posicionado na 3.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 19, da carreira de Técnico Superior 
da tabela remuneratória única, a que corresponde o vencimento mensal 
ilíquido de 1.407,45€, com efeitos a 1 de julho de 2017, tendo sido 
celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

13 de junho de 2017. — O Administrador dos Serviços de Ação Social, 
António José Duarte da Fonseca.

310567596 

15.3 — A classificação Final (CF) da avaliação de cada candidato é 
calculada através da fórmula de ponderação das várias componentes e 
subcomponentes:

CF = DTCP * (dtcp1*Pdtcp1 + dtcp2*Pdtcp2 +  dtcp3*Pdtcp3) + 
+ CP * (cp1*Pcp1 + cp2*Pcp2 + cp3*Pcp3) + OAR * (oar1*Poar1 + 

+ oar2*Poar2 + oar3*Poar3)

em que Pxxi representa o número de pontos normalizado obtido em 
cada subcomponente.

16 — Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 23.º do ECPDESP 
e da alínea o) do artigo 17.º do Regulamento Concursal para a Contra-
tação de Pessoal Docente de Carreira do IPVC, o júri pode promover 
audições públicas, em igualdade de circunstâncias para todos os can-
didatos admitidos.

17 — O processo do concurso pode ser consultado pelos candidatos 
que o pretendam fazer nos serviços centrais do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, nas horas normais de expediente.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso 
ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulo-
samente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

19 — O presente concurso será inscrito (registado) na BEP (Bolsa 
de Emprego Público), até ao 2.º dia útil após a presente publicação no 
Diário da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 78/2003, de 23 de 
abril, inserido no sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia, nas línguas portuguesa e inglesa, assim como, de igual modo, 
no sítio da Internet do IPVC.

29 de maio de 2017. — O Presidente do IPVC, Rui Alberto Martins 
Teixeira.
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PARTE G

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.
Despacho n.º 5889/2017

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedi-

mento Administrativo (CPA) e nos termos do disposto na alínea e) do 
n.º 1 do artigo 13.º da Delegação de Poderes nos Dirigentes da Parque 
Escolar, E. P. E., aprovada por deliberação do Conselho de Adminis-
tração da Parque Escolar, E. P. E., de 2 de maio de 2017, e publicada 
sob Deliberação n.º 404/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, 
23 de maio de 2017, subdelego, nas minhas ausências e impedimentos 

e sem faculdade de subdelegação, na trabalhadora de mim direta e hie-
rarquicamente dependente, Dr.ª Cristina Sandra Domingues dos Santos, 
os poderes que me foram delegados por aquele órgão nas alíneas a), b), 
c), f), i), j) e k) do artigo 5.º da referida deliberação, a saber:

a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e pri-
vadas, relativos a assuntos de natureza corrente;

b) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar no âmbito da tramitação de proces-
sos que decorram perante entidades administrativas e tribunais judiciais 
ou arbitrais;

c) Reconhecer e autenticar documentos da Parque Escolar, E. P. E.;


