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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Educação

Aviso n.º 9184/2022

Sumário: Concurso documental para recrutamento de um professor adjunto na área técnico-cien-
tífica de Ciências do Desporto — áreas disciplinares de Pedagogia do Desporto, Antro-
pologia do Desporto e Futebol.

Torna -se público que, por Despacho ESE/PR -018/2022, de 13 de abril de 2022, do Senhor 
Presidente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, no uso de compe-
tência própria e nos termos do Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da 
Carreira Docente do Instituto Politécnico do Porto, Despacho n.º 4807/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março, se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a 
contar da publicação do presente edital no Diário da República, concurso documental para recru-
tamento de um Professor Adjunto, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na área técnico -científica de Ciências do Desporto — áreas disciplinares de 
Pedagogia do Desporto, Antropologia do Desporto e Futebol, para a Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico do Porto, de acordo com o disposto no Estatuto da Carreira do Pessoal 
Docente do Ensino Superior Politécnico — Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio, adiante desig-
nado por ECPDESP, conjugados com o Despacho n.º 4807/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série de 17/03/2011.

O texto integral do Edital deste procedimento encontra -se disponível no sítio da Internet da ESE 
(https://www.ese.ipp.pt/ese/anun/concursos/docentes) e na Bolsa de Emprego Público (BEP).

20 de abril de 2022. — O Presidente, José Alexandre da Silva Pinto.
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