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Questões

Resposta
correta

Valor

I Grupo (10 valores)
C

1. Nos termos do Código de Procedimento Administrativo, o prazo para efeitos de audiência de
artigo 122º e
interessados de um determinado procedimento é, no mínimo, de:
87º, alínea c)

1

a. 10 dias;
b. 15 dias;
c. 10 dias úteis;
d. 5 dias úteis.
D

2. No âmbito de um determinado procedimento, a notificação dos interessados pode ser alínea e) do nº 1
do artigo 112
efetuada por anúncio no Diário da República:

1

do CPA

a.
b.
c.
d.

Sempre independentemente do número de notificados;
Quando o número de notificados for igual a 50;
Quando o número de notificados for igual ou superior a 100;
Quando o número de notificados for superior a 50.
C

3. Dos seguintes indique quais são órgãos de gestão da Escola Superior de Tecnologia de artigo 12º dos
Estatutos da
Setúbal:

1

ESTSetúbal

a. Conselho Geral;
b. Conselho Académico;
c. Conselho Técnico-Científico;
d. Conselho de Gestão.
A
126º e nº 1 e 2
do artigo 135º
da LTFP

1

A
artigos 156º a
158º da LTFP

1

a. Os trabalhadores com vínculo de emprego público a termo resolutivo podem alterar o
posicionamento remuneratório;
b. A alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores que transitaram para o
contrato de trabalho em funções públicas exige celebração de contrato escrito;
c. O trabalhador não pode ter prémio de desempenho no ano em que mude de categoria ou de
carreira;
d. Todas as avaliações de desempenho relevam para efeitos de alteração do posicionamento
remuneratório.
6. No biénio 2017/2018, o Gonçalo esteve afeto ao Instituto Politécnico do Porto desde o início
D
do ciclo avaliativo até 15/07/2017, ao Instituto de Coimbra desde 16/07/2017 até 28/02/2018 e n.ºs 2, 3 e 4 do
ao Instituto Politécnico de Setúbal desde 01/03/2018 até ao final do ano. Assinale a opção que artigo 42.º, do
SIADAP
apresenta a resolução correta do problema:
a. A avaliação SIADAP do Gonçalo no biénio 2017/2018 deverá ser efetuada por via da avaliação
por ponderação curricular;
b. O Gonçalo deverá solicitar que lhe seja revelada a sua ultima avaliação obtida no âmbito do
SIADAP;
c. A avaliação SIADAP do Gonçalo no biénio 2017/2018 deverá ser efetuada pelo avaliador do
Instituto Politécnico de Coimbra, recolhendo os contributos dos restantes avaliadores;
d. A avaliação SIADAP do Gonçalo no biénio 2017/2018 deverá ser efetuada pelo avaliador do
Instituto Politécnico Setúbal, recolhendo os contributos dos restantes avaliadores.

1

D
7. Um professor adjunto que se encontre posicionado no escalão 3, índice 210, ao ser
artigo 3º, alínea
contratado como professor coordenador sem agregação, na sequência de concurso documental,
b) do DL nº
é posicionado na nova categoria:
408/89

1

4.

Das seguintes afirmações, assinale aquela que não se encontra correta:

a. É possível proceder à marcação de meios dias de férias;
b. A acumulação de férias deve ser requerida, em regra, até ao final do ano civil;
c. As faltas por motivo de doença dadas pelos trabalhadores integrados no Regime de Proteção
Social Convergente não afeta o direito a férias do trabalhador;
d. Existe obrigatoriedade de ser gozado um período mínimo de dias consecutivos de férias.
5.

Das seguintes afirmações, assinale aquela que não se encontra correta:

a. No escalão 1, índice 220;
b. No escalão 4, índice 260;
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c. No escalão 3, índice 250;
d. No escalão 2, índice 230.
C
artigo 51º da
8. Os docentes das instituições de ensino superior públicas em regime de tempo integral
Lei nº 62/2007
podem acumular funções noutro estabelecimento:
e artigo 40º do
ECPDESP

1

a. Quando autorizados pela respetiva instituição;
b. Até ao limite máximo de seis horas letivas;
c. Quando autorizados pela respetiva instituição e até ao limite máximo de seis horas letivas;
d. Em nenhuma circunstância.
B

9. A quem compete a fixação de vagas em cada ano letivo para novas inscrições e admissões Estatutos do
IPS, Artigo 25º e
para cada ciclo de estudos?

1

Artigo 28º

a. Compete ao Conselho Geral, ouvido o Presidente e o Provedor do Estudante;
b. Compete ao Presidente do IPS, ouvido o Conselho Académico;
c. Compete ao Presidente do IPS, mediante parecer positivo da Direção da Escola;
d. Compete ao Presidente do IPS, sem obrigatoriedade de auscultar as Escolas.
10. Um docente convidado contratado em regime do tempo parcial a 50% foi contratado para
D
lecionar no 2º semestre. Foi estabelecido que o período em que o docente vai ter serviço letivo é
3º do artigo
entre 9/03 e 25/07. Qual deverá ser a data de fim do contrato de forma a assegurar o gozo de 127º da LTFP
férias:
a.

1

25/07;

b. 04/08;
c. 26/07;
c. 03/08.

Sub-total

10

II Grupo (10 valores)
1. Considerando, por um lado os requisitos legais fixados no Estatuto da Carreira docente do
Ensino Superior Politécnico, e por outro lado, a estrutura orgânica definida nos Estatutos da
ESTSetúbal, descreva o processo a que deve obedecer a contratação de pessoal especialmente
contratado, identificando os intervenientes, bem como as fases do processo.
Exatidão de conteúdo e clareza de raciocíno
Expressão escrita/ortografia
Descrição do processo de contratação de pessoal especialmente contratado
Identificação dos intervenientes
Identificação das fases do processo
2. Diga o que são Unidades Curriculares Isoladas e Unidades Curriculares Subsequentes? Explique
o processo de candidatura, identifique custos associados, responsabilidade pela análise das
candidaturas e critérios de seleção.
Exatidão de conteúdo e clareza de raciocíno
Expressão escrita/ortografia
Descrição do processo de candidatura
Identificação custos associados
Identificação responsabilidade de análise da candidatura e critérios de seleção
3. Indique a composição do Conselho de Representantes da ESTSetúbal e explique relativamente
ao Presidente deste órgão em que momento pode ser eleito, como decorre o ato eleitoral e quem
pode ser eleito:
Exatidão de conteúdo e clareza de raciocíno
Expressão escrita/ortografia
Composição do Conselho de Representantes da ESTSetúbal
Eleição do Presidente - quem pode ser eleito e em que momento
Como decorre o ato eleitoral
4.
Diga em que condições um candidato pode concorrer a Reingresso e a Mudança
Par/Instituição.
Exatidão de conteúdo e clareza de raciocíno

4.00

0.25
0.25
2.00
0.50
1.00
2.00
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50

1.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.00
0.25
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Expressão escrita/ortografia
Descrição das condições em que o candidato pode concorrer em cada concurso
5. Como responsável pelo controlo da assiduidade dos trabalhadores não docentes como
consideraria ser a forma mais eficaz e eficiente de assegurar este processo.
Exatidão de conteúdo e clareza de raciocíno
Expressão escrita/ortografia
Descrição do processo eficaz
Propostas de melhoria

0.25
0.50

Sub-total

10.00

TOTAL

20.00
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2.00
0.25
0.25
0.75
0.75

