
Diário da República, 2.ª série — N.º 221 — 16 de novembro de 2018  30791

previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da mesma 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua redação atual.

24 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de Vizela e disponibilizada na página eletrónica, www.cm -vizela.pt.

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

26 — Quotas de emprego — para efeitos de admissão a procedimento 
concursal os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
deficiência e tipo de deficiência. De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/02, nos concursos em que o número 
de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com deficiência 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal.

2 de novembro de 2018. — A vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Agostinha Freitas.

311785114 

PARTE I

 COFAC — COOPERATIVA DE FORMAÇÃO
E ANIMAÇÃO CULTURAL, C. R. L.

Despacho n.º 10685/2018
Nos termos dos artigos 75.º a 80, 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;

Considerando que foi autorizado o funcionamento do 2.º ciclo em 
Psicologia da Saúde Ocupacional, cuja estrutura curricular e plano de 
estudos foram divulgados pelo Despacho n.º 9467/2015 (2.ª série), de 
19 de agosto de 2015;

Remetida a alteração, a 29 de agosto de 2018, à Direção -Geral do 
Ensino Superior;

Considerando que a alteração do referido ciclo de estudos foi 
objeto de registo na Direção -Geral do Ensino Superior com o núme-
ro R/A -Cr 143/2015/AL01 de 25 de outubro de 2018;

Manda o Presidente da Direção da entidade instituidora do Instituto 
Superior Manuel Teixeira Gomes que se altere a estrutura curricular, o 
plano de estudos e a denominação do 2.º ciclo em Psicologia da Saúde 
Ocupacional, conforme anexo ao presente despacho.

30 de outubro de 2018. — O Presidente da Direção da COFAC — Coope-
rativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida 
Damásio.

ANEXO
1 — Estabelecimento de ensino: Instituto Superior Manuel Teixeira 

Gomes
2 — Unidade orgânica: Não aplicável
3 — Grau ou diploma: Mestre
4 — Ciclo de estudos: Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupa-

cional

Áreas científicas Sigla

Créditos

Obrigatórios Opcionais

Psicologia — Métodos de Investigação 
e Análise de Dados em Psicologia da 
Saúde Ocupacional.  . . . . . . . . . . . . MIAD 40

Psicologia — Intervenções em Con-
textos do Trabalho e da Saúde Ocu-
pacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICTSO 50

 

Psicologia — Modelos Teóricos em 
Psicologia da Saúde Ocupacional  . MT 20

 

Psicologia — Avaliação em Psicologia 
da Saúde Ocupacional  . . . . . . . . . . APTSO 10

Subtotal . . . . . . . . 120

Total. . . . . . . . . . . 120

 10 — Observações:
11 — Plano de estudos: 

5 — Área científica predominante: 311 — Intervenções em Contextos 
do Trabalho e da Saúde Ocupacional.

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
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 — Estrutura curricular:

QUADRO N.º 1 

 Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

Ciclo de estudos em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional

Grau de Mestre

QUADRO N.º 2 

Unidade curricular Área
científica

Ano
curricular

Organização
do ano curricular

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT O Horas totais 
de contacto

Psicologia das Organiza-
ções.

MT 1.º ano 1.º semestre  . . . 140 30 22,5 52,5 5
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Unidade curricular Área
científica

Ano
curricular

Organização
do ano curricular

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT O Horas totais 
de contacto

Processos Individuais e 
Grupais.

MT 1.º ano 1.º semestre  . . . 140 30 22,5 52,5 5

Saúde e Segurança no Tra-
balho.

APTSO 1.º ano 1.º semestre  . . . 140 25,0 27,5 52,5 5

Gestão de Recursos Hu-
manos

MT 1.º ano 1.º semestre  . . . 140 30 22,5 52,5 5

Avaliação Psicológica em 
PT&SO.

APTSO 1.º ano 1.º semestre  . . . 140 25,0 27,5 52,5 5

Métodos de Investigação em 
PT&SO.

MIAD 1.º ano 1.º semestre  . . . 140 25 27,5 52,5 5

Psicologia da Saúde . . . . . MT 1.º ano 2.º semestre  . . . 140 30 22,5 52,5 5
Diagnóstico e Intervenções 

Organizacionais.
ICTSO 1.º ano 2.º semestre  . . . 140 25 27,5 52,5 5

Intervenção nos Riscos Psi-
cossociais e Gestão do 
Stress e do Burnout.

ICTSO 1.º ano 2.º semestre  . . . 140 25 27,5 52,5 5

Programas de Promoção do 
Bem -Estar, Saúde e Qua-
lidade de Vida.

ICTSO 1.º ano 2.º semestre  . . . 140 25 27,5 52,5 5

Intervenções em Crise e em 
Emergência.

ICTSO 1.º ano 2.º semestre  . . . 140 25 27,5 52,5 5

Análise de Dados em PT&SO MIAD 1.º ano 2.º semestre  . . . 140 25 27,5 52,5 5
Investigação . . . . . . . . . . . MIAD 2.º ano Anual  . . . . . . . . 840 150 10 90 250 30
Estágio  . . . . . . . . . . . . . . . ICTSO 2.º ano Anual  . . . . . . . . 840 10 450 90 550 30

 311779631 

PARTE J1

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Aviso (extrato) n.º 16731/2018

Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de 
direção intermédia de 1.º grau — Diretor/a adjunto/a do De-
partamento de Recolha de Informação do Instituto Nacional de 
Estatística, I. P. (INE).

Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º, ambos da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho 
Diretivo, de 30 de outubro de 2018, no âmbito das suas competências, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 1.º dia da 
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal 
com vista ao recrutamento de um Diretor/a Adjunto/a do Departamento 
de Recolha de Informação do Instituto Nacional de Estatística, I. P. 
(INE), cargo de direção intermédia de 1.º grau.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na 
Bolsa de Emprego Público, no endereço www.bep.gov.pt, na página 
eletrónica do INE (www.ine.pt) e, por extrato, num jornal de expansão 
nacional. Todas as candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo 
máximo de dez dias úteis a contar da data de publicitação na Bolsa de 

 ADJUNTO E ECONOMIA E TRABALHO, 
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Aviso n.º 16732/2018
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo 
do IEFP, I. P., de 28 de agosto de 2017, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção para 
provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Coordenador 
de Núcleo do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira, do Centro 
de Emprego e Formação Profissional de Vila Real da Delegação Regional 
do Norte do IEFP, I. P.

Emprego Público, que ocorrerá até três dias úteis após a publicação do 
presente aviso no Diário da República.

7 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fran-
cisco Lima.

311800017 


