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dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1. do formulário de
candidatura, para além dos meios de comunicação/expressão a utilizar
no processo de seleção, o respetivo grau de incapacidade, e o tipo de
deficiência, nos termos do diploma mencionado.
33 — Publicitação do Aviso: nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril o presente aviso será publicitado
na Bolsa de Emprego Público no sítio www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil
seguinte à publicação no Diário da República, por extrato na página
eletrónica do IPB, e, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data
da publicação no Diário da República, num jornal de expansão nacional.
2 de dezembro de 2016. — A Administradora do Instituto Politécnico
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
210067096
Declaração de retificação n.º 1212/2016
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 227, de 25 de novembro de 2016, o aviso n.º 14833/2016,
retifica-se que onde se lê, no n.º 8.1 «no prazo de 30 dias úteis» deve
ler-se «no prazo de 35 dias úteis» e no n.º 10, onde se lê «dispensada
a apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d), do
ponto n.º 7.1, do presente edital» deve ler-se «dispensada a apresentação
dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto n.º 8.2 do
presente edital».
2 de dezembro de 2016. — A Administradora do Instituto Politécnico
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
210066983
Declaração de retificação n.º 1213/2016
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7 — Posição Remuneratória
Prevista no sistema retributivo do pessoal docente do ensino superior
politécnico.
8 — Requisitos de Admissão
São requisitos cumulativos de admissão ao concurso:
a) Ser detentor dos requisitos gerais previstos nas alíneas b) a e) do
artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Ser titular do grau de doutor ou do título de especialista, na área
para que é aberto o concurso.
9 — Prazo de validade do concurso
9.1 — O concurso é válido para o posto de trabalho referido, caducando com a sua ocupação ou por inexistência ou insuficiência de
candidatos.
9.2 — O concurso pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado do Presidente do IPCB, respeitados os princípios gerais da
atividade administrativa.
10 — Forma de apresentação da candidatura
10.1 — As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento em suporte papel, dirigido ao Presidente do IPCB, em língua
portuguesa, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, em carta registada com aviso de receção para: Instituto Politécnico
de Castelo Branco, Av. Pedro Álvares Cabral, n.º 12,6000-084, Castelo
Branco, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
atendendo-se, neste caso, à data do respetivo registo.
10.1.1 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10.2 — Requerimento de Admissão
Do requerimento de admissão devem constar, obrigatoriamente, os
seguintes elementos atualizados:

2 de dezembro de 2016. — A Administradora do Instituto Politécnico
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
210065638

a) Identificação do concurso, com indicação do número do edital e
da data da publicação no Diário da República;
b) Identificação do candidato (nome completo, data de nascimento,
sexo, nacionalidade, número do bilhete de identidade/cartão de cidadão,
número de identificação fiscal)
c) Forma de contacto — morada, código postal, endereço eletrónico
e contacto telefónico;
d) Identificação da instituição bem como da carreira e categoria de
que seja titular, se for o caso;
e) Grau e título académico;
f) Declaração em como reúne os requisitos gerais de admissão previstos na alínea a) do n.º 8 do presente edital.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

10.3 — Documentos
10.3.1 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 227, de 25 de novembro de 2016, o aviso n.º 14834/2016,
retifica-se que onde se lê, no n.º 8.1 «no prazo de 30 dias úteis» deve
ler-se «no prazo de 35 dias úteis» e no n.º 10, onde se lê «dispensada
a apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d), do
ponto n.º 7.1, do presente edital» deve ler-se «dispensada a apresentação
dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto n.º 8.2 do
presente edital».

Edital n.º 1058/2016
1 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento
de Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) de 15 de novembro
de 2011, torna-se público que, por meu despacho de 16 de janeiro de
2015, foi autorizada a abertura de concurso documental, pelo prazo de
30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital no Diário
da República, com vista à ocupação de um posto de trabalho no mapa
de pessoal do IPCB, na carreira de pessoal docente do ensino superior
politécnico, na categoria de professor adjunto, área de Análises Clínicas
e de Saúde Pública ou área afim.
2 — Legislação aplicável — Estatuto da Carreira de Pessoal Docente
do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 185/81 de 1/07, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009 de 31 de
agosto e pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio; Regulamento de Recrutamento e contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (publicado no D. R., 2.ª série, n.º 219 de
15 de novembro de 2011) e demais legislação complementar aplicável
aos trabalhadores que exercem funções públicas.
3 — Local de trabalho — O local de trabalho é o Instituto Politécnico
de Castelo Branco.
4 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1.
5 — Modalidade da relação jurídica de emprego a constituir
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com período experimental de cinco anos.
6 — Caracterização do conteúdo funcional
Ao professor adjunto compete exercer as funções constantes no
n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 185/81, 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.

a) Seis exemplares do curriculum vitae em papel e seis (6) em CD;
b) Seis exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum vitae, os quais deverão ser obrigatoriamente entregues em
formato digital;
c) Fotocópia simples do documento comprovativo da titularidade do
grau de doutor ou do título de especialista.
10.3.2 — O curriculum vitae deve ser organizado conforme as componentes em avaliação constantes do ponto 12.2 deste edital.
10.4 — Os candidatos que se encontrem a exercer funções no IPCB
são dispensados da apresentação dos documentos que já existam nos
respetivos processos individuais, devendo o facto ser expressamente
declarado nos requerimentos.
10.5 — A não apresentação dos documentos exigidos nos termos do
presente edital ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina
a exclusão do concurso.
10.6 — A não apresentação dos documentos referidos no curriculum
apresentado pelo candidato, implica a não valoração dos elementos que
deveriam comprovar.
11 — Exclusão de Candidaturas
A exclusão de candidaturas e a notificação de candidatos processa-se
em conformidade com o disposto no artigo 21.º e 8.º do Regulamento de
Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente do IPCB.
12 — Métodos de Seleção
12.1 — O método de seleção a utilizar é a avaliação curricular.
12.2 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente ponderadas as
seguintes componentes:
a) Desempenho técnico-científico e profissional;
b) Capacidade pedagógica;
c) Desempenho em outras atividades relevantes para a missão da
instituição.

