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a admissão ou avaliação do mesmo, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

10 — Métodos de seleção:
10.1 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a 

executar a atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto 
de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidato em situ-
ação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado 
aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos de seleção a 
aplicar são os seguintes (exceto se os candidatos declararam por escrito 
não quererem estes métodos, situação em que serão aplicados métodos 
previstos para os restantes candidatos):

10.1.1 — Avaliação curricular (A.C.): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

10.1.2 — Entrevista profissional de seleção (E. P.S.): visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados, durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

10.2 — Nos restantes casos e aos excecionados no n.º anterior, os 
métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes:

10.2.1 — Prova de conhecimentos (P.C.): visa avaliar os conhecimen-
tos académicos, profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício da função. A prova é sem consulta, revestirá a 
forma escrita e terá a duração de trinta minutos.

Programas das Provas:
Regime Jurídico das autarquias locais, estatuto das entidades inter-

municipais, regime jurídico da transferência de competências do Estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e regime 
jurídico do associativismo autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 50 -A/2013, 
de 11 de novembro e pela Declaração de Retificação n.º 46 -C/2013, de 
1 de novembro;

Lei Geral do Trabalho em funções públicas — LTFP aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37 -A/2014 de 19 de agosto;

Código de Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro;

A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou em vigor 
na presente data. Qualquer alteração legislativa posterior poderá ser 
considerada pelo júri, aquando da elaboração do enunciado das provas, 
cabendo aos candidatos proceder, por sua iniciativa, às atualizações que 
se vierem a revelar necessárias.

10.2.2 — Entrevista Profissional de Seleção (E. P.S.) — visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-
-se excluído o candidato que não compareça à realização de um mé-
todo de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores 
num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase 
seguinte.

11.1 — Sistema de classificação final:
CF = PC(70 %) + EPS(30 %)
CF = AC(70 %) + EPS(30 %)

em que:
CF — Classificação final
PC — Prova de Conhecimentos
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

11.2 — Os critérios de apreciação e de ponderação da PC, AC e 
EPS, bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha 
classificativa, o sistema de valoração final do método e respetiva 
fórmula classificativa constam da ata de reunião do júri do proce-
dimento concursal, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre 
que solicitada.

11.3 — Nos termos do artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, poderá ocorrer a utilização faseada dos métodos de seleção.

12 — As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do 
n.º 3, do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

13 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de 
valoração e em situação não configurada pela lei como preferencial será 

efetuada nos termos previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22 de janeiro.

Subsistindo o empate, serão aplicados, de forma decrescente, os 
seguintes critérios: Residência na Amadora, menor idade.

14 — O recrutamento efetuar -se -á de acordo com as regras que esti-
verem legalmente em vigor, nomeadamente as estabelecidas na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP e demais normas do Orçamento de Es-
tado em vigor, iniciando -se pela ordem decrescente de ordenação final 
dos candidatos colocados em situação de requalificação profissional e, 
esgotados estes, de entre candidatos com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.

15 — Publicitação de lista: A lista unitária de ordenação final, 
após homologação será publicitada na 2.ª série do Diário da Repú-
blica, e em lugar público e visível, no edifício da sede e da Delega-
ção da Freguesia de Falagueira -Venda Nova, e disponibilizada em 
www.jf -falagueiravendanova.pt.

16 — Período experimental: 180 dias, conforme a alínea b), do n.º 1, 
do artigo 49.º, da LTFP e demais legislação em vigor.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação.

28 de dezembro de 2018. — A Presidente da Freguesia de Falagueira-
-Venda Nova, Ana Carla de Carvalho Venâncio.

312017884 

 FREGUESIA DE PARANHOS

Aviso n.º 2657/2019
Para os efeitos previstos, e em conformidade com a alínea b) do n.º 1 

do artigo 49.º, e o artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas aprovada pelo anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
concluído com sucesso, em 26/12/2018, o período experimental da tra-
balhadora contratada na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, Sandra Margarida Miranda Gomes 
para a carreira de Técnica Superior.

26 de dezembro de 2018. — O Presidente da Junta, Dr. Alberto Amaro 
Guedes Machado.

312019155 

 FREGUESIA DE PORTO DE MÓS — SÃO JOÃO BAPTISTA
E SÃO PEDRO

Aviso n.º 2658/2019

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado para preenchimento 
de um posto de trabalho, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional (auxiliar administrativo).
1 — Para os devidos efeitos torna -se público que por deliberação 

da Freguesia de Porto de Mós — São João Baptista e São Pedro de 15 
de janeiro de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego Público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo.

2 — Disposições legais:
O procedimento concursal rege -se pelo disposto nos seguintes di-

plomas: Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e Código 
do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 07/01.

3 — Modalidade jurídica de emprego:
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 

tendo em vista o preenchimento do posto de trabalho infra identificado.
4 — Número de postos de trabalho: 1 posto de trabalho
5 — Caracterização do posto de trabalho:
No âmbito geral, o posto de trabalho, exerce as funções constantes 

no anexo à LTFP — Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, referido no n.º 2 do 
artigo 88.º da mesma lei, às quais corresponde o grau 1 de complexidade 
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funcional na carreira e categoria de Assistente Operacional, ou seja 
funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enqua-
dradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis 
ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos.

Especificamente:
Posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional 

(Auxiliar administrativo)
Executa tarefas de apoio administrativo na Secretaria da Freguesia, 

efetuar os demais tipos de atestados e autenticação de fotocópias; efetuar 
licenciamento de canídeos e o registo dos mesmos na base de dados da 
SICAFE, nos termos da legislação em vigor; elaborar ofícios; registo 
de correspondência; arquivo, entre outras tarefas auxiliares que lhe 
sejam atribuídas.

5.1 — A descrição de funções referidas no número anterior, não 
prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins 
ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qua-
lificação profissional e não impliquem desvalorização profissional, 
nos termos estabelecidos no artigo 81.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas.

6 — Duração do contrato
O contrato é celebrado pelo prazo de um ano, podendo ser renovado 

até ao limite de três anos.
7 — Reserva de Recrutamento
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
d e 6 de abril, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento neste organismo e de acordo com as soluções interpretativas 
uniformes da Direção -Geral da Administração Local, homologadas pelo 
Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 
2014, “as autarquias locais não têm que consultar a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação;

8 — Local de trabalho: Sede da Freguesia de Porto de Mós.
9 — Posicionamento Remuneratório
O posicionamento remuneratório será objeto de negociação nos termos 

do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
conjugado com o artigo 21.º da Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro — Or-
çamento de Estado para 2019.

A posição remuneratória de referência é a 1.ª posição da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional — ní-
vel 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde o montante 
pecuniário de 600,00€ (seiscentos euros);

10 — Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º do anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente: Nacionalidade por-
tuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção interna-
cional ou lei em espacial; 18 Anos de idade completos; Não inibição 
do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; Robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício de funções; Cumprimento das leis de va-
cinação obrigatória.

10.1 — Nível habilitacional:
O constante na alínea a), do n.º 1, artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, a que corresponde a escolaridade mínima obrigatória. Não 
é admitida a substituição do nível habilitacional exigido, por formação 
ou experiência profissional.

10.2 — Requisitos específicos:
11 — Âmbito do recrutamento:
11.1 — O recrutamento inicia -se de entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, em cumprimento 
do estabelecido nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LGTFP, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.

11.2 — Conforme determina o n.º 4 do artigo 30.º da LGTFP, tendo em 
conta os princípios de produtividade, racionalização e eficácia que devem 
presidir a atividade desta Freguesia, na impossibilidade de ocupação 
do posto de trabalho por aplicação do disposto no número anterior, foi 
autorizado que se proceda ao recrutamento de trabalhadores em relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou, 
sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.

11.3 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 198.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, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em situação de requalificação, ocupem 

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da Freguesia de Porto de 
Mós — São João Baptista e São Pedro, idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o presente procedimento;

12 — Forma e prazo para apresentação de candidaturas:
Preenchimento obrigatório de formulário tipo, a obter na Secretaria 

da Sede da Freguesia e/ou no site oficial da Freguesia (freguesiadepor-
todemos.pt), conjuntamente com os documentos que as devem instruir 
e entregues pessoalmente durante o horário normal de funcionamento, 
ou remetidas pelo correio, registado e com aviso de receção, expedido 
até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, diri-
gidas ao Exmo. Senhor Presidente da Freguesia de Porto de Mós — São 
João Baptista e São Pedro, Rua D. Fuas Roupinho, n.º 11 — 2480 -335 
Porto de Mós.

12.1 — O formulário tipo, de uso obrigatório, identificando o proce-
dimento concursal através do número do aviso do Diário da República 
ou número do código da oferta na bolsa de emprego público, deve conter 
todos os elementos constantes do n.º 1 do artigo 27.º e ser acompa-
nhado dos documentos previstos nos n.º 2 e 3 do artigo 28.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.

12.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

12.3 — As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes 
documentos, sob pena de exclusão:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, atualizado, devidamente datado e 

assinado, do qual conste a identificação pessoal, habilitações literárias, 
experiência profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir 
na apreciação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal.

c) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devi-
damente autenticada e atualizada, da qual conste a modalidade de relação 
jurídica de emprego público que detém, a antiguidade na categoria e 
carreira e no exercício de funções públicas, a posição remuneratória que 
detém nessa data, bem como as avaliações de desempenho relativas aos 
últimos três anos.

d) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente autenticada e atualizada, da 
qual conste a atividade que se encontra a exercer.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
Sendo o procedimento concursal urgente, por questões de celeridade 

poderá o júri recorrer à utilização faseada dos métodos de seleção, nos 
termos e ao abrigo do artigo 8.º da portaria n.º 83 -A/2009.

14 — Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar, conforme 
o disposto no artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, serão os 
seguintes: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção, os 
quais serão valorados nos termos do artigo 18.º da portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

14.1 — A Avaliação Curricular (AC) — visa avaliar a qualificação 
dos candidatos, designadamente a habilitação académica e profissional, 
experiência profissional e avaliação de desempenho obtida.

14.2 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

14.3 — Classificação final: a classificação e a ordenação final dos 
candidatos que completem o procedimento será expressa na escala de 
0 a 20 valores, resultante da média aritmética ponderada das classifi-
cações quantitativas obtidas em cada método de seleção, por aplicação 
da seguinte fórmula:

CF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)

Em que: CF= classificação final; AC=Avaliação curricular; EPS= 
entrevista profissional de seleção.

15 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo ex-
cluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração 
inferior a 9.5 valores em qualquer dos métodos, não lhe sendo aplicado 
o método seguinte. A falta de comparência dos candidatos a qualquer 
um dos métodos de seleção, que exijam a sua presença, equivale à sua 
exclusão do procedimento.

16 — Em caso de igualdade na classificação final entre candidatos, 
os critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da 
portaria.

17 — Composição do Júri:
Presidente: Rogério Paulo Fernandes Nunes, Chefe de Divisão Fi-

nanceira, Recursos Humanos e Gestão Administrativas, em R/S, do 
Município de Porto de Mós.
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Vogais efetivos:
Paula Cristina Batista Carvalho Chareca, Técnica Superior de Gestão 

de Recursos Humanos, do Município de Porto de Mós;
Vânia Matos Batista, Técnica Superior de Economia e Finanças, do 

Município de Porto de Mós;

Vogais suplentes:
Maria Cidália Lopes Subtil Castelo Branco Crachat, Coordenadora 

Técnica da Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, do Município 
de Porto de Mós;

Lucette Carreira Neto, Técnica Superior de Gestão e Administração 
Pública, do Município de Porto de Mós;

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

18 — 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 o sistema de valoração final do método, são 
facultados aos candidatos sempre que solicitados nos termos da portaria 
83 -A/2009, de 22 de janeiro.

19 — As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do 
n.º 3 do artigo 30.º da portaria n.º 83 -A/2009.

20 — As listas unitárias de ordenação final, após homologação, são 
afixadas em local visível e público das instalações desta Freguesia e 
disponibilizadas na sua página eletrónica.

21 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto 
no n.º 2 do artigo 40.º da portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada 
em anexo à portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

22 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, é 
garantida a reserva de um lugar para candidatos portadores de deficiência, 
com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %. Estes devem declarar 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade, tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de seleção.

23 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º da portaria 
n.º 83 -A/2009, o presente aviso será publicado na Bolsa de emprego 
público, no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 
na página eletrónica da Freguesia de Porto de Mós — São João Baptista 
e São Pedro e, por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis, num jornal 
de expansão nacional.

24 — Em cumprimentos da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a administração pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 2659/2019
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e considerando ter sido dado cumprimento ao disposto no 
n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em funções Públicas, apro-
vada pelo diploma supracitado, torna -se público que, os trabalhadores 
abaixo identificados concluíram com sucesso o período experimental, 
na sequencia da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com estes Serviços Municipalizados, para 
o desempenho de funções nas carreiras e categorias em que foram 
selecionados, tendo -lhes sido atribuídas e homologadas em reunião 
do Conselho de Administração respetivamente de 23 de outubro de 
2018 e 15 de janeiro de 2019, as seguintes classificações finais: Sónia 
Cristina Quinzico Delgado (18 valores); António Manuel Mafra de 
Moura (18 valores); Carla Sofia Berimbote Duarte Chita (18 valores); 
Dina Teresa Moço Quinzico (18 valores); Filipe António Costa de Sá 
Pereira (18 valores); Gumersindo Filipe Esgaio Gaudêncio (18 valores); 
Heraldo Freire Peixe (18 valores); José António Estrelinha do Carmo 
(18 valores); Telmo António Costa Pereira Tavares (18 valores); Tiago 
Carreira Pimpão (19 valores); Ana Paula de Sousa Veloso (17 valores); 
Cláudio Jaime Bastos Varela (17 valores) e Ana Lurdes Cavaleiro de 
Castro (18 valores). Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 48.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o tempo 
de duração do período experimental é contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

22 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro (Dr.).

312018231 

e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se as 
normas constantes da legislação atualmente em vigor.

28 de janeiro de 2019. — O Presidente da Freguesia, Manuel Freitas 
Barroso.

312018937 

PARTE I

 ISLA — INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE SANTARÉM

Despacho n.º 1717/2019
Considerando que, a requerimento do ISLA — Santarém, Educação 

e Cultura, Sociedade Unipessoal, L.da, foi apresentado o pedido de 
acreditação prévia do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em Gestão de Empresas, para o ISLA — Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém, cujo interesse público é reconhecido pelo 
Decreto -Lei n.º 86/2013, de 26 de junho;

Considerando que o mesmo foi instruído, organizado e apreciado, 
nos termos dos artigos 52.º a 57.º, do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 
de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 65/2018, 
de 16 de agosto, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior;

Considerando a decisão favorável do Conselho de Administração 
da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de 5 de 
setembro de 2018;

Considerando que a criação do referido ciclo de estudos foi ob-
jeto de registo na Direção -Geral do Ensino Superior com o número 
R/A -Cr 119/2018 de 7 de novembro de 2018;

Nos termos dos Estatutos do ISLA — Instituto Superior de Gestão e 
Administração de Santarém;

Manda a Gerência da entidade instituidora do Instituto Superior de 
Gestão e Administração de Santarém que se publique a estrutura curricu-
lar e o plano de estudos do 2.º ciclo em Gestão de Empresas, conforme 
anexo ao presente despacho.

30 de novembro de 2018. — A Gerência do ISLA — Santarém, 
Educação e Cultura, Sociedade, Unipessoal, L.da, Manuel de Almeida 
Damásio.

ANEXO

1 — Estabelecimento de ensino: ISLA — Instituto Superior de Gestão 
e Administração de Santarém

2 — Unidade orgânica: Não aplicável
3 — Grau ou diploma: Mestrado
4 — Ciclo de estudos: Gestão de Empresas
5 — Área científica predominante: Gestão e Administração
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos


