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INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso n.º 19442/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relação jurídica de
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, destinado a candidatos com prévio vínculo de
emprego público por tempo indeterminado.

Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 40.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março (LOE 2020) e para efeitos
conjugados do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), e na alínea a)
do artigo 3.º e no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por
despacho de 26 de outubro de 2020, do Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, foi autorizada a abertura, pelo período de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso
na bolsa de emprego público (BEP), do seguinte procedimento concursal comum, na modalidade
de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, em período experimental, destinado a candidatos com prévio vínculo de
emprego público por tempo indeterminado:
1 — Carreira e Categoria — Técnico Superior.
2 — Local de trabalho — Gabinete de Imagem e Comunicação do Instituto Politécnico de
Setúbal, em Setúbal.
3 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1.
4 — Caracterização do posto de trabalho — Funções consultivas, de estudo, planeamento e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão;
Elaboração de pareceres com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades
de apoio geral nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços;
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. A área de atuação será no âmbito da Imagem, Comunicação e Relações Públicas,
com maior incidência na área de Design Gráfico: Conceção, execução e apresentação de projetos
de design gráfico; Criação de marcas e projetos de identidade corporativa; Conceção gráfica de
publicações, newsletters e jornais; Conceção e desenvolvimento de campanhas de comunicação
de eventos de diversas áreas e projetos de promoção da oferta formativa; Criação, execução e
acompanhamento de todo o processo inerente à produção de materiais gráficos (informativos e
promocionais), adaptados a vários suportes de divulgação incluindo anúncios; Conceção gráfica de
sinalética interna e externa e decoração de espaços e de eventos; Acompanhamento dos trabalhos
no âmbito de aquisições de serviços de conceção/produção/impressão de materiais promocionais;
Emissão de pareceres técnicos no domínio do design.
5 — A publicação integral do presente Aviso, será efetuada no dia útil seguinte à publicação
no Diário da República, na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.pt e no sítio da internet do IPS,
em www.ips.pt.
4 de novembro de 2020. — A Administradora, Doutora Lurdes Pedro.
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