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 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Aviso (extrato) n.º 19824/2020

Sumário: Abertura de procedimentos concursais para provimento de dirigentes intermédios de 
4.º grau.

Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Servi-
ços e Organismos da Administração Pública (Estatuto do Pessoal Dirigente), aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, e nos artigos 8.º e 9.º do Regulamento dos Cargos 
de Direção Intermédia do Instituto Politécnico do Porto (Regulamento dos Cargos do P.PORTO), 
aprovado pelo Despacho P.PORTO/P -41/2019, de 14 de outubro, e publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 210, pelo Despacho n.º 9944/2019, de 31 de outubro, e por despacho proferido, 
em 17 de agosto de 2020, pelo Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP), Professor Coordenador Doutor Fernando José Malheiro de Magalhães, torna -se 
público que se encontra aberto o período para a apresentação de candidaturas aos procedimentos 
concursais, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), para provimento das/os seguintes dirigentes intermédios 
de 4.º grau, cujas referências dos procedimentos concursais correspondem, respetivamente, a 
ISCAP -09/2020, ISCAP -10/2020, ISCAP -11/2020 e ISCAP -12/2020:

Coordenador/a da Divisão de Gestão de Pessoas do ISCAP;
Coordenador/a do Serviço de Contabilidade e da Tesouraria, do ISCAP;
Coordenador/a do Gabinete do Património e do Serviço de Manutenção, do ISCAP;
Coordenador/a do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas e do Serviço Auxiliar, do 

ISCAP.

De acordo com o disposto no artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, o presente aviso 
será publicitado também, por extrato, em jornal de expansão nacional, por publicação integral, na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte à publicação no Diário 
da República, e, por extrato, no sítio da Internet do ISCAP (www.iscap.ipp.pt, em Procedimentos 
Concursais), no primeiro dia útil seguinte à publicação no Diário da República.

27 de novembro de 2020. — O Presidente do ISCAP, Professor Coordenador Doutor Fernando 
José Malheiro de Magalhães.
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