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INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Edital (extrato) n.º 1607/2019
Sumário: Abertura de concurso documental interno para provimento de uma vaga para professor
coordenador para a área científica de Assessoria e Comunicação Organizacional.

Nos termos do artigo 17.º, n.º 1, da alínea d), dos Estatutos do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), homologados pelo Despacho n.º 15834/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 10 de julho, torna-se público que, por meu despacho de 10 de dezembro de 2019, se encontra aberto pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da
data de publicação do presente edital no Diário da República, concurso documental interno para
recrutamento de um Professor Coordenador, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para a área científica de Assessoria e Comunicação Organizacional, nos termos do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho (Lei de execução
do Orçamento do Estado para 2019) e do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, com a redação operada
pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
bem como do Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente
do Instituto Politécnico do Porto, publicado pelo Despacho n.º 4807/2011, no Diário da República,
2.ª série, n.º 54, de 17 de março.
A publicação integral do edital do concurso encontra-se nos procedimentos concursais do
sítio da internet do ISCAP, em www.iscap.ipp.pt, e neste link: https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/a-decorrer.
10 de dezembro de 2019. — O Presidente do ISCAP, Professor Coordenador Fernando José
Malheiro de Magalhães.
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