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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Aviso (extrato) n.º 16172/2022

Sumário: Procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de um posto de traba-
lho da carreira/categoria de técnico(a) superior.

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

de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico(a) Superior (m/f)

1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, con-
jugados com a alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
faz -se público que, por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 
de 19 de julho de 2022, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico(a) Superior, para 
exercer funções no Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

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 — Nos termos do artigo 34.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
a habilitação literária exigida para a carreira/categoria de Técnico(a) Superior enquadrada no grau 
de complexidade 3. Os candidatos deverão ser portadores de licenciatura na área de gestão, ou 
economia, ou contabilidade e/ou áreas afins.

4 — Caraterização do posto de trabalho:
4.1 — O posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício de funções de Técnico(a) Superior, com 

o conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP grau de complexi-
dade 3, designadamente no exercício, com autonomia e responsabilidade, de métodos e processos 
de natureza administrativa e financeira com base em diretivas bem definidas e instruções gerais 
de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos domínios de 
atuação dos órgãos e serviços, com especial foco na área de gestão administrativa. Entre outras 
atribuições específicas destacam -se:

Proceder ao registo documental e respetivo registo contabilístico das várias fases dos processos 
de receita e despesa de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística da Administração 
Pública (SNC -AP);

Registo dos bens inventariáveis e respetivo tratamento contabilístico;
Relevar contabilisticamente todos os documentos e factos inerentes ao fecho contabilístico;
Tratar e apurar toda a informação necessária ao cumprimento das obrigações fiscais e decla-

rativas da Instituição;
Proceder ao reporte, na periodicidade aplicável, de informação contabilística às respetivas 

entidades competentes;
Proceder à verificação dos saldos contabilísticos de forma garantir a fiabilidade dos mesmos;
Proceder à circularização de saldos a clientes, fornecedores e outras entidades;
Acompanhar o processo aquisitivo relativo a bens e serviços e investimentos, apoiando a 

comunidade IPVC sempre que necessário;
Acompanhar o processo de avaliação de fornecedores de bens e serviços;
Apoiar no âmbito da preparação da informação necessária à elaboração de execuções finan-

ceiras a submeter aos programas financiadores;
Enquadrar a tramitação de processos de despesa nos termos do Código dos Contratos Públicos
Proceder ao registo das aquisições on -line decorrentes dos processos aquisitivos propostos 

e autorizados — viagens e alojamento.
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5 — Prazo de Candidatura:
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) aces-
sível 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 (https://www.ipvc.pt/ipvc/servicos/recursos -humanos/
procedimentos -concursais/#text -13).

27 de julho de 2022. — O Presidente do IPVC, Carlos Manuel da Silva Rodrigues.
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