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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Aviso (extrato) n.º 972/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de dois postos de 
trabalho da carreira/categoria de técnico superior (m/f), ref.ª IPVC-03/2019.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento

de dois postos de trabalho da carreira/categoria de técnico superior (m/f), ref.ª IPVC -03/2019

1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjuga-
dos com a alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2009, de 30 de abril, faz -se 
público que, por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) de 
03 de dezembro de 2019, se encontra aberto, procedimento concursal para dois postos de trabalho 
de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, previstos e não 
ocupados, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:

Referência 1 — 1 Lugar de Técnico Superior — OTIC;
Referência 2 — 1 Lugar de Técnico Superior — Serviços Técnicos.

2 — Local de trabalho — Instituto Politécnico de Viana do Castelo sito na Rua Escola Industrial 
e Comercial de Nun’Álvares, n.º 34, apartado n.º 51, 4900 -347 Viana do Castelo.

3 — Nível habilitacional exigido:

Referência 1 — Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de grau de 
complexidade funcional 3 detentores de Licenciatura na Área de Energias Renováveis, nos termos 
da alínea a) do n.º 4.º do artigo 33.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, não havendo 
possibilidade de substituição da habilitação académica.

Referência 2 — Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de grau de 
complexidade funcional 3 detentores de Licenciatura na Área de Energias Renováveis, nos termos 
da alínea a) do n.º 4.º do artigo 33.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, não existindo a 
possibilidade de substituição da habilitação académica. Os candidatos deverão ainda possuir reco-
nhecimento pela respetiva ordem profissional para o exercício da profissão de engenheiro através 
de inscrição efetiva na mesma.

O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis contados a partir do presente 
aviso, cuja publicação integral se encontra disponível na Bolsa de Emprego Público (BEP) acessível 
em www.bep.gov.pt até ao 2.º dia útil após a data de publicação do presente aviso, e na página do 
IPVC disponibilizada no seu portal (http://www.ipvc.pt/recursos -humanos -procedimentos -concursais-
-nao -docentes).

19/12/2019. — O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues.
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