
 

          EDITAL 

Contratação de docente convidado ao abrigo do Art.º 8.º e 12.º - A, Decreto – Lei 185/81 de 1 de julho 

com a nova redação dada pelo Decreto – Lei 207/2009 de 31 de agosto e Lei 7/2010 de 13 de maio, e de 

acordo com a alínea a) do n.º 12 do art.º 8 do despacho n.º 2714/2016 de 22 de fevereiro de 2016 de 

Contratação de Pessoal Docente ao abrigo do Estatuto da Carreira de Pessoal Docente do Ensino Superior 

Politécnico (ECPDESP) do IPV, 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TURISMO 

ÁREA DISCIPLINAR DE GESTÃO 

 
Procedimento para recrutamento de um professor convidado para a Área Disciplinar de Gestão do 

Departamento de Gestão Administração e Turismo, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. 

 
Contratação, de acordo com artigo 8º e artigo 12º do ECPDESP, nos termos e condições previstos no n.º 

2 do Regulamento, de um Assistente convidado, a tempo parcial, para a lecionação da Unidade curricular 

Gestão Industrial, no Ctesp de Informática Industrial (a lecionar em Moimenta da Beira). 

 
Podem candidatar-se os titulares com formação superior na área daquela para que é aberto o concurso, 

conforme previsto no artigo 2.º do Regulamento de Contratação do Pessoal Docente do IPV. 

 

Período de lecionação: 2º Semestre do Ano letivo de 2022-2023  

Prazo de candidatura: 08 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2023. 

 

 
Requisitos: 

− Licenciatura em Gestão Industrial; e áreas afins 

− Formação adequada à vaga publicada; 

− Experiência profissional relevante; 

 
Os oponentes devem dirigir as suas candidaturas ao Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Lamego, devendo as mesmas ser acompanhadas do respetivo Curriculum Vitae, bem como de cópia 

em papel ou formato digital dos elementos comprovativos (estgl.dgat@estgl.ipv.pt). 

 
Nota: A publicitação do presente edital não obriga, sob hipótese alguma, o Instituto Politécnico de 

Viseu/Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, a efetivar o processo de contratação. 

 

Lamego, 31 de janeiro de 2023. 
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