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PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 2071/2014
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de 4 de novembro de 2014
Renovada por mais três anos, a comissão de serviço, que vem exercendo a seguinte magistrada:
Licenciada Maria da Graça Lopes Marques — Procuradora-Geral Adjunta no Supremo Tribunal de Justiça, com efeitos a partir de 19/11/2014.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de novembro de 2014. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
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PARTE E
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE
Edital n.º 1025/2014
O Presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
(ENIDH), Professor Luís Baptista, faz saber que, pelo prazo de trinta
dias úteis contados do dia útil imediato aquele em que o presente edital
for publicado no Diário da República, se encontra aberto concurso documental, para recrutamento de 1 (um) posto de trabalho para o quadro de
pessoal docente da ENIDH. O presente concurso, aberto por Despacho
n.º 10, de 1 de julho de 2014, do Presidente da ENIDH, rege-se pelas
disposições constantes do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do
Ensino Superior Politécnico, adiante designado por ECDESP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010,
de 13 de maio, e pela demais legislação e normas regulamentares aplicáveis, designadamente pelo Regulamento n.º 509/2010, Regulamento
dos Concursos para a Contratação de Pessoal Docente, publicado no
Diário da República, 2.ª série, N.º 109, de 7 de junho de 2010.
1 — Tipo de Concurso — Concurso Documental.
2 — Categoria — Professor Adjunto.
3 — Área Disciplinar — Navegação, nomeadamente, Navegação
Astronómica, Planeamento de Viagem, Complementos de Navegação,
Segurança da Navegação e Navegação com ECDIS.
4 — Validade do concurso — O concurso é válido apenas para o
preenchimento de um posto de trabalho indicado, esgotando-se com o
seu preenchimento, ou decorrido um ano após a data de homologação
da lista de classificação final pelo Presidente da ENIDH.
5 — Conteúdo funcional — O descrito no Artigo 3.º do ECDESP.
6 — Modalidade de relação jurídica aplicável — Contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos nos termos do Artigo 10.º-B do ECDESP.
7 — Requisitos de Admissão — Ao referido concurso poderão ser opositores os candidatos que se encontrem nas condições previstas no Artigo 17.º
do ECDESP, detentores do grau de Doutor ou de Especialista, na área disciplinar para que é aberto o concurso ou áreas consideradas afins pelo júri.
8 — Forma de apresentação das candidaturas — As candidaturas
deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente
da ENIDH, entregue ou remetido pelo correio através de carta registada
com aviso de receção, para a ENIDH, Av. Eng. Bonneville Franco,
2770-058 Paço de Arcos, Portugal.
9 — Elementos a constar do requerimento — Dos requerimentos deverão
constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: nome completo, filiação,
data e local de nascimento, número e data do bilhete de identidade/cartão
do cidadão e serviço emissor, residência e número de telefone, estado
civil, grau académico e respetiva classificação final, categoria profissional
e cargo que atualmente ocupa, identificação do concurso a que se candi-

data e Diário da República que publicita o presente edital, e ainda todos
os elementos que permitam ajuizar sobre as aptidões dos interessados.
10 — Instruções da candidatura — Os candidatos deverão instruir os
seus requerimentos com os seguintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
b) Cópia da Cédula Marítima
c) Certificado de Competência
d) Cópia da identificação fiscal;
e) Seis exemplares do Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado
pelo próprio, podendo ser um exemplar em papel e os restantes em
suporte digital no formato PDF;
f) Seis exemplares de toda a documentação comprovativa referida no
Curriculum Vitae, obrigatoriamente, em suporte digital no formato PDF;
g) Declaração do candidato sob compromisso de honra na qual assegure não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício das funções que se propõe desempenhar, possuir a robustez
física e o perfil psíquico exigidos para o exercício das funções e ter
cumprido as leis da vacinação obrigatória;
h) Lista completa da documentação apresentada.
11 — Sempre que entenda necessário, o júri pode solicitar aos candidatos a entrega de documentação complementar relacionada com o
currículo apresentado.
12 — Elementos do Curriculum Vitae — Do Curriculum Vitae deverão constar:
a) Identificação completa;
b) Forma de contacto, morada, telefone e e-mail;
c) Habilitações académicas (graus académicos, classificações, datas e
instituições em que foram obtidos) incluindo as cópias dos certificados
de habilitações com a respetiva classificação, ou outro documento idóneo
legalmente reconhecido para o efeito.
d) Categoria profissional
e) Certificado de Competência
f) Certificados de Especialização e outros certificados
g) Documentos comprovativos de todos os elementos apresentados
no currículo.
h) Formação e experiência profissional;
i) Participação em projetos de inovação, congressos, seminários, e
outros eventos de natureza idêntica (os elementos fornecidos deverão permitir avaliar o grau de intervenção e responsabilidade do candidato);
j) Trabalhos de investigação, técnicos e didáticos realizados (os elementos fornecidos deverão permitir avaliar as competências);
k) Trabalhos publicados — devem ser selecionados e enviados até
5 trabalhos mais representativos;
l) Outras experiências consideradas de relevância param o concurso.

