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permita, se desloquem em serviço, nomeadamente em funções de representação, controlo, acompanhamento, orientação e recolha de elementos
de estudo junto dos serviços ou instituições relacionadas com as funções
que exercem, tanto em território nacional como no estrangeiro, qualquer
que seja o meio de transporte;
b) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário pelo pessoal docente e não docente que lhe está afeto, no respeito pelo quadro legal
vigente;
c) Exercer o poder disciplinar relativamente aos alunos da Escola, de
acordo com o disposto nos Estatutos do Instituto Politécnico de Viseu,
sem prejuízo do direito de recurso bem como do pedido de reabilitação
a interpor junto do Presidente do IPV;
d) Designar os júris das provas académicas a realizar na Escola Superior de Educação de Viseu, com exceção dos das provas públicas para
atribuição do título de especialista ao abrigo do Decreto-Lei n.º 206/2009,
de 31 de agosto;
e) Autorizar, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de setembro, da alínea e) do n.º 1 do artigo 38.º, dos
Estatutos do Instituto Politécnico de Viseu e do Regulamento do Uso de
Veículos do Instituto Politécnico de Viseu, a condução de veículos afetos
à ESEV por trabalhadores e dirigentes da Escola, desde que verificada a
carência de motoristas e para a realização de tarefas de serviço externo
e ou em representação da Instituição e desde que razões de eficácia, de
funcionalidade e de natureza do serviço em causa o aconselhem e ou
determinem;
f) Autorizo a Presidente da Escola a subdelegar as competências
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do presente despacho nos vice-presidentes da Escola.
g) Autorizar a equiparação a bolseiro de pessoal docente até ao limite
de sete dias para a participação em congressos, seminários ou reuniões
de caráter análogo, observados que sejam os requisitos, condições de
atribuição e procedimentos previstos no Regulamento de Equiparação
a Bolseiro do Instituto Politécnico de Viseu, alterado e republicado em
D. R, 2.ª série, de 8 de abril de 2011.

extraordinário, em circunstâncias excecionais e delimitadas no
tempo;
e) Autorizar, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro,
o uso excecional do avião, desde que, cumulativamente o seu uso seja
considerado imprescindível e se revele mais económico do qualquer
outro meio de transporte.

2 — Subdelego na Presidente da mesma Escola Superior de
Educação de Viseu, Professora Doutora Maria Cristina Coelho de
Carvalho Azevedo Gomes Santos Silva, desde que satisfeitos os
requisitos legais e caso esteja assegurada a prévia cabimentação
orçamental:

Para os efeitos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, e alínea b), do artigo 3.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se público, que por despacho da Senhora Presidente
do Instituto Politécnico do Porto (IPP), Prof. Doutora Rosário Gambôa,
datado de 4 de outubro de 2013, se encontra aberto pelo prazo de dez
dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso do Diário da
República, 2.ª série, nos termos do artigo 26.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, Procedimento concursal comum para o preenchimento
de um posto de trabalho, previsto e não ocupado, do mapa de pessoal
dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Porto, adiante
designado por SAS.IPP, na categoria/carreira de Assistente Técnico (m/f),
Núcleo de Logística e de Manutenção, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com referência
SAS.IPP/ND/5/2013.
1 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á
pelas disposições contidas na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
e respetivas alterações; Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de
julho; Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e respetivas alterações;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3
de fevereiro; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação
que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril; a
Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho; Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e Lei n.º 66-B/2012
de 31 de dezembro.
2 — Tipo de procedimento: O presente procedimento reveste a forma
de procedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento constituída para a área funcional em questão e por, nos termos
das instruções da DGAEP, que assegura transitoriamente as funções da
ECCRC, ficar temporariamente dispensada a obrigatoriedade da consulta
prévia a que se refere o n.º 1, do artigo 4.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterado e republicado pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril.
3 — Prazo de validade: nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o procedimento concursal
é válido para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer
no prazo máximo de 18 meses contados da data de homologação
da lista de ordenação final do presente procedimento (reserva de
recrutamento interna).

a) Autorizar, em situações excecionais devidamente fundamentadas, relativamente às deslocações ao estrangeiro e no estrangeiro
de todos quantos exercem funções na Escola Superior de Educação
de Viseu, incluindo a própria, e sempre que o título jurídico que os
vincule o permita, que os encargos com alojamento e alimentação
sejam satisfeitos contra documento comprovativo das despesas
efetuadas, não podendo, em qualquer caso, o abono de ajudas de
custo ser inferior a 20 % do valor fixado na tabela em vigor, nos
termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro,
bem como o alojamento em estabelecimento hoteleiro superior a
3 estrelas, sem prejuízo da atribuição de 70 % de ajudas de custo
diárias, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 192/95
de 28 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de
dezembro, conjugado com o previsto no respetivo decreto-lei de
execução orçamental e na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 51/2006, de 5 de maio;
b) Autorizar, em casos excecionais de representação, que os encargos com o alojamento e alimentação inerentes a deslocações em
serviço público possam ser satisfeitos contra documento comprovativo das despesas efetuadas, não havendo nesse caso lugar ao
abono de ajudas de custo, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 106/98, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de
28 de dezembro, conjugado com o disposto no respetivo decreto-lei
de execução orçamental e na Resolução de Conselho de Ministros
n.º 51/2006, de 5 de maio;
c) Autorizar, nos termos legais, o seguro de estudantes que, ao abrigo
de acordos de cooperação internacional ou de outros instrumentos de
intercâmbio no âmbito do ensino superior, se desloquem a Portugal e
ou estrangeiro, enquanto permanecerem em território nacional e ou
estrangeiro;
d) Autorizar, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º do
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, a prestação de trabalho

3 — As delegações e subdelegações de competências são concedidas,
sem prejuízo do poder de avocação.
4 — Consideram-se ratificados todos os atos praticados pela Presidente da Escola Superior de Educação de Viseu no âmbito dos poderes
ora subdelegados desde 26 de julho de 2013 até à publicação do presente
despacho no Diário da República.
5 — São revogados o Despacho n.º 3728/2012, publicado no D.R.
n.º 52, 2.ª série de 13 de março e o Despacho n.º 14329/2012, publicado
no D. R. n.º 213 de 5 novembro de 2012.
30 de outubro de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico,
Engenheiro Fernando Lopes Rodrigues Sebastião.
207363454

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DO PORTO
Aviso n.º 13757/2013
Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho, previsto e não ocupado, do mapa de pessoal dos
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Porto, na categoria/carreira de Assistente Técnico (m/f), Núcleo de Logística
e de Manutenção, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
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4 — Local de Trabalho: Nas instalações afetas ou sob a gestão dos
SAS.IPP, com sede na Rua Dr. Roberto Frias, n.º 712, código postal
4200-465, Porto.
5 — Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho
caracteriza-se pelo exercício de funções de assistente técnico, com o
conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 49.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, grau de complexidade 2, designadamente no exercício de funções de natureza executiva, de aplicação de
métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns,
instrumentais e nos vários domínios de atuação da área de Logística e
Manutenção vocacionada para a gestão das residências de estudantes
(de ensino superior) e, especificamente, pelo exercício de funções de:
Apoio à gestão de stocks; manutenção e controlo da relação dos SAS.
IPP com fornecedores; controlo operacional da execução de contratos
públicos de prestação de serviços e fornecimento de bens; conferência
dos documentos contabilísticos relativos às aquisições de bens e serviços;
apoio à atualização do inventário dos bens patrimoniais dos SAS.IPP
afetos às unidades de alojamento, assim como apoio aos procedimentos
de contratação pública.
A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição ao
trabalhador de outras funções não expressamente mencionadas, que
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada e que não impliquem
desvalorização profissional, nos termos do n.º 3, do artigo 43.º, da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
6 — Posição remuneratória de referência: Tendo em conta o preceituado no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR),
o posicionamento remuneratório dos trabalhadores a recrutar será o
que resultar de negociação após o termo do procedimento concursal e
em cumprimento do disposto no artigo 38.º, n.º 1, alínea a) e d) da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013), ou seja:
a) A primeira posição remuneratória da carreira respetiva, a que corresponde, para Assistente Técnico, o nível remuneratório 5, num montante
pecuniário de € 683,13, como disposto na Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro; ou
b) A posição remuneratória a que corresponda uma remuneração
igual ou imediatamente inferior à da sua categoria de origem, no caso
de auferirem já remuneração superior à que resultaria da alínea anterior.
7 — Requisitos do trabalhador
7.1 — Requisitos gerais de admissão (artigo 8.º da LVCR):
a) Ter nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
7.2 — Requisitos específicos de admissão: Ser titular do 12.º ano
ou equivalente legal, havendo possibilidade de substituição do nível
habilitacional por experiência profissional não inferior a três anos em
funções públicas, obtida na área de atividade/ funcional descrita no n.º 5
do presente aviso, comprovada por declaração emitida pela entidade
pública onde foram exercidas, com descrição detalhada das tarefas e
responsabilidades cometidas.
7.3 — Os candidatos deverão cumprir rigorosamente os requisitos
gerais e específicos até à data limite para a apresentação das candidaturas.
7.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos
que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira e categoria
de Assistente Técnico em regime de emprego público por tempo indeterminado, e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de
trabalho previstos no mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social do
IPP, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o
presente procedimento.
8 — Âmbito de recrutamento: Nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento é circunscrito
a trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado já estabelecida.
9 — Forma, prazo e local de apresentação de candidaturas: a formalização das candidaturas é efetuada no prazo de dez dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, em suporte

de papel, obrigatoriamente através do preenchimento do formulário
de candidatura aprovado pelo despacho (extrato) n.º 11321/2009,
de 8 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89,
que se encontra disponível na página eletrónica do Instituto Politécnico do Porto, no endereço https://www.ipp.pt (recursos humanos),
devidamente assinado e datado, sob pena de exclusão e entregue
pessoalmente, no período compreendido entre as 9:30 horas e as
12:00 e entre as 14:30 e as 17:00 horas nos Serviços de Arquivo e
Expediente, ou remetidas pelo correio, com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Divisão de Recursos Humanos
dos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico do Porto, sita
na Rua Dr. Roberto Frias, 712, 4200-465 Porto, com indicação da
referência SAS.IPP/ND/5/2013.
10 — Documentos a entregar:
10.1 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de exclusão;
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, devidamente datado e
assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual
conste a relação de emprego público por tempo indeterminado detida,
bem como a carreira, categoria de que seja titular e posição remuneratória
correspondente à remuneração auferida, a atribuição, competência ou
atividade que executa ou que executou por último no caso dos trabalhadores em mobilidade especial, a avaliação de desempenho, nos termos
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada portaria e do artigo 19.º
da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril;
d) Comprovativos das habilitações profissionais (formação profissional) constantes do curriculum vitae;
e) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual constem a
identificação da relação jurídica de emprego público, a categoria e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública, a posição e
nível remuneratório, as funções exercidas e as avaliações de desempenho
obtidas nos últimos três anos.
f) Apenas para efeitos de aplicação do disposto no 7.2 do presente
aviso (substituição do nível habitacional por experiência), o candidato
deve ainda apresentar declaração comprovativa da posse de experiência profissional mínima de três anos em funções públicas, na área de
atuação para a qual é aberto o procedimento, emitida pelo serviço de
origem, com a descrição detalhada das tarefas e responsabilidades que
lhe foram cometidas.
g) A declaração referida na alínea anterior deve ser atual, ou seja,
emitida com data igual ou posterior à publicação do presente aviso.
10.2 — Assiste ao júri a faculdade de exigir, a qualquer candidato, a
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes
para o procedimento.
10.3 — A apresentação de documento falso determina a participação
à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou,
penal.
11 — Métodos de Seleção:
11.1 — O procedimento decorrerá por recurso a um método de seleção obrigatório, previsto no n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, Prova de Conhecimentos (PC), de acordo com o
n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril:
Prova de conhecimentos (PC) — Destinada a avaliar se, e em que
medida, os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias
ao exercício da função, e incidem sobre conteúdos de natureza genérica
e, ou, específica diretamente relacionados com as exigências da função,
nomeadamente o adequado conhecimento da língua portuguesa; será
valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a
valoração até às centésimas.
11.2 — Para os candidatos que se incluam nas situações previstas no
n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o método
de seleção a utilizar é a Avaliação Curricular:
Avaliação curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtido;
será valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, considerando-se
a valoração até às centésimas.
12 — Tipo, forma, duração e temáticas da Prova de Conhecimentos — Prova escrita com questões de desenvolvimento e de escolha
múltipla (serão valoradas as respostas certas, descontadas as erradas,
e não valoradas as questões não respondidas), com a duração máxima
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de 90 minutos, versando sobre os seguintes temas gerais e específicos,
versados na bibliografia e legislação de suporte definida no anexo único
a este aviso.
13 — Na avaliação curricular são considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, entre os
quais obrigatoriamente a habilitação académica, a formação profissional,
a experiência profissional e a avaliação do desempenho.
Este fator será valorado de 0 a 20 valores, segundo a seguinte fórmula:
AC = 0,20 HAB + 0,15 FP + 0,50 EP + 0,15 AD
em que:
HAB = Habilitação académica;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
AD = Avaliação de Desempenho.
14 — Constituem fatores preferenciais, de verificação cumulativa:
a) Comprovada experiência profissional no exercício das funções
descritas no n.º 5 do presente Aviso;
b) Ter experiência comprovada na organização e funcionamento da
Ação Social Escolar do Ensino Superior.
15 — Composição do júri:
Membros efetivos:
Presidente: Sandra Cristina Gomes da Silva, Chefe de Divisão dos
SAS.IPP
1.º Vogal: Carla Maria Cró Abreu, técnica superior nos SAS.IPP
2.º Vogal: Susana Ferreira Faria Meira, técnica superior dos SAS.
IPP
Membros suplentes:
1.º Vogal Suplente: Laurinda de Sá Dias Carvalho Ferreira
2.º Vogal Suplente: Paulo José Babo da Silveira
Em caso de ausência ou impedimento do presidente do Júri, este será
substituído pelo vogal nomeado imediatamente a seguir.
16 — A falta de comparência dos candidatos ao método de seleção
presencial equivale à desistência do concurso.
17 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores.
18 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
19 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
20 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notificação do dia, hora e local para a realização do método de seleção, nos
termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
e por correio eletrónico, para a conta que declarem no requerimento de
admissão, com recibo de entrega da notificação, nos termos do n.º 3 do
artigo 30.º da citada Portaria.
21 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da mesma
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados pela mesma forma
referida no número anterior, para a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
22 — O exercício do direito de participação dos interessados é obrigatoriamente efetuado através do modelo de formulário tipo, aprovado
pelo Despacho n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República,
2.ª série, de 8 de maio de 2009, disponível para download na página
eletrónica do IPP (www.ipp.pt/ área Serviços de Ação Social/ Procedimentos concursais).
23 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, será afixada no
átrio dos Serviços da Presidência, e disponibilizada na página eletrónica
do IPP (www.ipp.pt/ — área de Serviços de Ação Social).
24 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o
candidato com grau de incapacidade por deficiência igual ou superior
a 60 % tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos nesta condição devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e, caso aplicável,

os meios de comunicação/expressão especiais que precisam de utilizar
no processo de seleção, nos termos do diploma supramencionado.
25 — Conforme exarado no despacho conjunto n.º 373/2000, de
1 de março, faz-se constar a seguinte menção: “Em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.º da Constituição, os Serviços de Ação Social do
Instituto Politécnico do Porto, enquanto entidade empregadora, promovem ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação”.
26 — O presente aviso será objeto de publicitação na Bolsa de Emprego Público (https://www.bep.gov.pt/), na página eletrónica institucional (www.ipp.pt/ — Área de Serviços de Ação Social) e jornal
de expansão nacional, por extrato, em cumprimento do disposto no
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
10 de outubro de 2013. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social, Dr.ª Eduarda Machado.
ANEXO
Legislação, documentação e bibliografia, sobre a qual
incidirá a prova de conhecimentos
A — Temáticas gerais:
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007,
de 10/09);
Estatutos do Instituto Politécnico do Porto (Despacho normativo
n.º 5/2009, de 26/01, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 02/02);
Regulamento Orgânico dos Serviços de Ação Social do IPP (Deliberação n.º 1386/2010, de 07/06, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 152, de 06/08);
Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas (Lei n.º 12-A/2008, de 27/02,
alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31/12, Lei n.º 66-B/2012, de 31/12, Lei
n.º 64-B/2011, de 30/12, Lei n.º 55-A/2010, de 31/12, Lei n.º 34/2010,
de 02/09, Lei n.º 3-B/2010, de 28/04, Lei n.º 64-A/2008, de 31/12 e
Retificação. n.º 22-A/2008, de 24/04);
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 59/2008,
de 11/09, alterada pela Lei n.º 66/2012, de 31/12, Lei n.º 64-B/2011,
de 30/12, Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17/11, Lei n.º 3-B/2010, de
28/04);
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas
(Lei n.º 58/2008, de 09/11);
Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, Retificação
n.º 22-A/92, de 29/02 e Retificação n.º 265/91, de 31/12);
B — Temáticas específicas:
Decreto-Lei n.º 129/93, de 22/04.
Regulamento de Concessão de Alojamento.
Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas a
aplicar no Instituto Politécnico do Porto, disponível para consulta e
download em www.ipp.pt/ área de IPP Social/ SAS.IPP — Ação Social/
área documentos de Gestão.
Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos
públicos que revistam a natureza de contrato administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado Decreto-Lei
n.º 149/2012, de 12/07, Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, Decreto-Lei
n.º 40/2011, de 22/03, Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14/12, Lei
n.º 3/2010, de 27/04, Decreto-Lei n.º 78/2009, de 02/10, Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11/09, Lei n.º 59/2008, de 11/09 e Retificação
n.º 18-A/2008, de 28/03.
Inventário geral do património do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 477/80, de 10/10.
Instruções regulamentadoras do cadastro e inventário dos bens do
Estado (CIBE) e respetivo classificador geral, aprovadas pela Portaria n.º 671/2000, publicada no Diário da República, 91, Série II, de
17/04/2000.
Procedimentos de permissão genérica para condução de viaturas
oficiais, aprovados por Decreto-Lei n.º 490/99, de 17/11.
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