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Aviso (extrato) n.º 23911/2022

Sumário: Abertura de concurso documental para professor adjunto da carreira de pessoal docente 
do ensino superior politécnico, na área técnico -científica de Radioterapia.

Abertura de concurso documental para professor adjunto da carreira de pessoal docente
do ensino superior politécnico, na área técnico -científica de Radioterapia

Nos termos do disposto nos artigos 5.º, 10.º -B, 15.º, 15.º -A, 17.º e 29.º -B do Estatuto da 
Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e pela Lei 
n.º 7/2010, de 13 de maio, conjugado com o Regulamento dos Concursos para a Contratação do 
Pessoal da carreira Docente do Instituto Politécnico do Porto, aprovado pelo Despacho n.º 4807/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março, e demais disposições legais em 
vigor, torna -se público que, por despacho de 30 de novembro de 2022, da Presidente da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESS|P.PORTO), Professora Doutora Maria 
Cristina Prudêncio Pereira Soares, no uso de competência própria, de acordo com a alínea d) 
do n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos da Escola Superior de Saúde, homologados pelo Despacho 
n.º 2832/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 19 de março de 2018, se 
procede à abertura de concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, com vista à ocupação de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 
do Porto (ESS|P.PORTO), Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 400, 4200 -072, Porto, Portugal, 
na carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, na categoria de professor adjunto, 
para a área técnico -científica de Radioterapia, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

A publicação integral do edital do concurso encontra -se disponível em: https://www.ess.ipp.pt/ess/
recrutamento/concursos-docentes

O concurso esgota -se com o preenchimento do posto de trabalho.

30 de novembro de 2022. — A Presidente, Prof.ª Doutora Cristina Prudêncio.
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