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Lei n.º 3/2010, Diário da República, 1.ª série — n.º 81 — 27 de abril de 
2010 — Estabelece a obrigatoriedade de pagamento de juros de mora pelo 
Estado pelo atraso no cumprimento de qualquer obrigação pecuniária;

Regulamento n.º 330/2009, Diário da República, 2.ª série, 
n.º 146 — 30 de julho de 2009 — Regulamento do Sistema Nacional 
de Compras Públicas;

Decreto -Lei n.º 37/2007, Diário da República, 1.ª série — n.º 35 — 19 
de fevereiro de 2007 — Criação do Sistema Nacional de Compras Pú-
blicas (com as devidas alterações);

Decreto -Lei n.º 25/2017, Diário da República, 1.ª série — n.º 45 — 3 
de março de 2017 — Estabelece as normas de execução do Orçamento 
de Estado para 2017;

Despacho n.º 2555/2016, Diário da República, 2.ª série — n.º 35 — 19 
de fevereiro de 2016 — Autorização genérica para a assunção de com-
promissos plurianuais por entidades que não tenham pagamentos em 
atraso;

Decreto -Lei n.º 197/99, Diário da República, 1.ª série -A — n.º 132 — 8 
de junho de 1999 — Regime jurídico de realização de despesas públicas 
e da contratação pública (com as devidas alterações);

Lei n.º 8/2012, Diário da República, 1.ª série — n.º 37 — 21 de 
fevereiro de 2012 — Aprova as regras aplicáveis à assunção de com-
promissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas (com as 
devidas alterações);

Decreto -Lei n.º 127/2012, Diário da República, 1.ª série, n.º 119 — 21 
de junho de 2012 — Aplicação Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 
em Atraso (com as devidas alterações);

Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto — Regula a disponibilização e a 
utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública;

Regulamento de Execução (UE) 2016/7 da Comissão, de 5 de janeiro 
de 2016;

Regulamento (UE) 2015/2342 da Comissão, de 15 de dezembro de 
2015;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2016, Diário da Repú-
blica, 1.ª série — n.º 145 — 29 de julho de 2016 — Aprova a Estratégia 
Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2020;

Portaria n.º 20/2015, Diário da República, 1.ª série — n.º 24 — 4 de 
fevereiro de 2015 — Regulamenta os termos e a tramitação do parecer 
prévio vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das Finanças e da Administração Pública e revoga a Portaria n.º 53/2014, 
de 3 de março;

Despacho n.º 10563/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 156 — 14 
de agosto de 2014 — Determina que as plataformas eletrónicas a ope-
rarem no mercado nacional de contratação pública e certificadas para o 
acesso e exercício da atividade sejam obrigadas a aceitar os certificados 
de validação cronológica que sejam emitidos por qualquer entidade de 
certificação eletrónica;

21 de agosto de 2017. — O Presidente, Professor Doutor Luís Manuel 
Morgado Tavares.
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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 10625/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento
 e Contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna -se público que a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de quinze 
dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal 
de recrutamento e seleção de doutorado para o exercício de ativida-
des no âmbito do projeto UniRCell, com a referência POCI -01 -0145-
-FEDER -016422, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), através do COMPETE2020 — Programa Operacio-
nal Competitividade e Internacionalização (POCI) e por fundos nacionais 
através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia I. P.. A indicação dos 
requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição 
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego 
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível 
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12

21 de agosto de 2017. — O Diretor da FEUP, Prof. Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 10626/2017

Procedimento concursal comum para o preenchimento de quatro 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacio-
nal, do mapa de pessoal não docente do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, e um posto de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional do mapa de pessoal dos Serviços de Ação 
Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Torna -se público que, por despacho do Presidente do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco (IPCB) de 20 de julho de 2017 e 7 de agosto de 2017, 
se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal 
comum, para a constituição da relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para o preenchimento de quatro postos de trabalho 
na categoria de assistente operacional, previstos no mapa de pessoal não 
docente do Instituto Politécnico de Castelo Branco e um posto de trabalho 
na categoria de assistente operacional, previsto no mapa de pessoal dos 
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Tendo em conta os princípios da racionalização, da eficiência, da 
economia processual e do aproveitamento dos atos administrativos, 
que devem presidir à atividade dos serviços públicos, deve proceder -se 
ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego 
previamente estabelecida, no caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho por trabalhadores com vínculo de emprego público 
(n.os 2 e 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas — LTFP), conforme despacho 
de 20 de julho de 2017 e 7 de agosto de 2017 do Presidente do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco.

1 — Caracterização dos Postos de Trabalho:
Referência n.º 1: Exercício de funções de assistente operacional, na 

área de limpeza de instalações e equipamentos.
Referência n.º 2: Exercício de funções de assistente operacional para 

prestar funções de motorista de veículos ligeiros e de pesados de passa-
geiros, competindo -lhe nomeadamente, a condução de veículos ligeiros 
e pesados de passageiros; a manutenção e conservação dos mesmos; e 
o transporte de pessoas e bens.

Referência n.º 3: Exercício de funções de assistente operacional para 
atividade de portaria, execução de tarefas de apoio elementares, indis-
pensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar 
esforço físico; serviço de vigilância nas unidades orgânicas, incluindo 
eventual vigilância noturna, em regime de turnos permanente e total; 
controlo de entradas e saídas de estudantes e visitantes; rondas para 
verificação do estado dos equipamentos; verificação e controlo das 
centrais de deteção de incêndio e monitorização de alarmes e outras 
tarefas associadas ao funcionamento das escolas.

2 — Local de Trabalho: Referência n.º 1: 2 lugares — Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco — Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 
(ESALD) e Serviços de Ação Social;

Referência n.º 2: 1 lugar — Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB);

Referência n.º 3: 2 lugares — Instituto Politécnico de Castelo Bran-
co — Escola Superior de Educação (ESE) e Campus da Talagueira.

3 — Legislação Aplicável:
O presente procedimento concursal obedece ao disposto nos seguintes 

diplomas legais:
Lei n.º 35/2014, de 20/06 e Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, que 

altera e republica a Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.
4 — Prazo de Validade:
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.

5 — Prioridade ao recrutamento de trabalhadores em situação de va-
lorização profissional: de acordo com a informação do INA não existem 
trabalhadores em situação de valorização profissional.

6 — Consulta à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC): foi declarada a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado.

7 — Posicionamento Remuneratório:
Para a carreira e categoria de assistente operacional a remuneração 

máxima é de 557,00€ (quinhentos e cinquenta e sete euros), de acordo 
com o Decreto -Lei n.º 86 -B/2016, de 29/12.

8 — Requisitos de Admissão:
8.1 — Requisitos Gerais:
Poderá candidatar -se quem reúna, até ao termo do prazo fixado para 

apresentação das candidaturas, os seguintes requisitos de admissão:
a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos de idade completos;


