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Procedimento concursal para recrutamento do cargo de direção intermédia de 3.º grau — Núcleo
de Estudos Graduados da Divisão Académica

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços
e Órgãos da Administração Central, Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de
3 de setembro, torna-se público que, pelo prazo de 10 dias úteis após a publicitação do presente
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), devidamente autorizado por despacho do Diretor do
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, de 31 de janeiro de 2020, se encontra aberto
procedimento concursal de seleção e provimento do cargo de direção intermédia de 3.º grau de
Coordenador/a do Núcleo de Estudos Graduados (NEG) da Divisão Académica (DAC) do Instituto
de Educação com as atribuições constantes do artigo 4.º do Regulamento n.º 508/2015, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 807/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 16 de setembro, alterado
pela Deliberação n.º 24/2020, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 09 de janeiro.
Podem candidatar-se trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções
de direção, coordenação e controlo.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do Júri e
dos métodos de seleção consta da publicitação do procedimento concursal na Bolsa de Emprego
Público.
15 de junho de 2020. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Miguel Carvalho.
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