Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201503/0024
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Educação e Ciência
Organismo Instituto Politécnico de Setúbal
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Direção da Divisão Académica do IPS, a qual exerce as suas competências no
Área de Actuação: domínio académico, nos termos do artigo 4º do Regulamento Orgânico dos
Serviços Centrais do IPS.
Remuneração: 2613,84
Sumplemento Mensal: 181.49 EUR
Conteúdo Funcional: Controlo de procedimentos de gestão académica.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura
Experiência profissional no âmbito do cargo a prover, com valorização no ensino
superior; Formação profissional no âmbito do cargo a prover; Domínio técnico da
área de atuação do cargo prover; Competências linguísticas em, pelo menos,
Perfil: uma língua estrangeira, de preferência o inglês; Capacidade de liderança e de
interação com os diferentes interlocutores; Capacidade de decisão, sentido
crítico, análise e resolução de problemas e orientação para resultados.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública.
Presidente:
Ângela Maria Roque de Matos Noiva Gonçalves, Administradora do Instituto
Politécnico de Setúbal.
Vogais:
Composição do Júri:
João Vinagre Nascimento dos Santos, Professor Coordenador e Vice-Presidente
do Instituto Politécnico de Setúbal;
António Carvalho Marques, Administrador do Instituto Politécnico de Lisboa.

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Instituto
Politécnico de
Setúbal

1

Edifício Sede - Campus do
IPS - Estefanilha

Setúbal

2910761
SETÚBAL

Setúbal

Setúbal

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso (extrato) nº 2395/2015, DR, 2ª série, nº 44 de 04/03 e Diário de Notícias de 05/03
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Instituto Politécnico de Setúbal, Edifício Sede, Campus do IPS, Estefanilha, 2910-761,
Setúbal

1

Formalização da Candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas através da entrega de requerimento dirigido ao
Presidente do IPS, podendo ser entregues pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos
ou remetidas pelo correio, em carta registada, com aviso de receção.
Do requerimento deve constar os seguintes elementos:
a) Identificação do cargo a que se candidata;
b) Identificação e contactos;
c) Declaração inequívoca da posse dos requisitos legais de provimento a que se refere o nº
4 do presente aviso.
Deverão ser anexos ao requerimento os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae datado e assinado, onde constem as habilitações académicas,
experiência profissional, nomeadamente funções exercidas e respetivos períodos de
exercício, formação profissional detida e qualquer outro elemento que se considere relevante
para a apreciação curricular;
b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas;
c) Declaração atualizada, emitida pelo serviço ou organismo a que o candidato se encontra
vinculado, da qual constem a natureza do vínculo à função pública e a antiguidade na
categoria e carreira;
d) Cópia dos certificados dos cursos de formação profissional frequentados, relevantes para
a área de atuação do cargo a prover.
Contacto: Telef: 265 548 820; e-mail:drh@ips.pt

Data de Publicação 2015-03-05
Data Limite: 2015-03-19
Observações Gerais: Os candidatos que exerçam funções no IPS estão dispensados da entrega dos comprovativos
mencionados no ponto anterior, desde que se encontrem no respetivo processo individual.
Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a apresentação de documentos
comprovativos das suas declarações.
Não serão admitidas candidaturas remetidas por via eletrónica.

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

2

