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Artigo 18.º
Retificações

1 — A situação de erro, não imputável direta ou indiretamente ao 
candidato, deverá ser retificada, mesmo que implique a criação de 
vaga adicional.

2 — A retificação pode ser acionada por iniciativa do candidato, no 
âmbito do processo de reclamação, ou por iniciativa do Gabinete de 
Ingresso.

3 — A retificação pode revestir a forma de colocação, alteração da 
colocação, passagem à situação de não colocado ou passagem à situação 
de indeferido e deve ser fundamentada.

4 — As alterações realizadas são notificadas ao candidato, através de 
carta registada com aviso de receção, com a respetiva fundamentação.

Artigo 19.º
Integração Curricular

1 — Os estudantes sujeitam -se aos programas e organização de es-
tudos em vigor no ISPA no ano letivo em causa.

2 — A integração curricular daqueles que já hajam obtido aprovação 
em unidades curriculares de um curso superior, eventualmente através 
da fixação de plano de estudos próprio, cabe ao Conselho Científico 
do ISPA.

Artigo 20.º
Titulares das Provas Especialmente Adequadas Destinadas 

a Avaliar a Capacidade para a Frequência 
do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos

1 — São abrangidos pelo concurso especial de Acesso ao Ensino 
Superior para Maiores de 23 Anos, os candidatos que completem 23 anos 
até ao dia 31 de Dezembro do ano que antecede o concurso.

2 — Estes candidatos deverão atestar a capacidade de acesso e in-
gresso nos cursos do ISPA através da realização provas especialmente 
adequadas conforme o disposto em regulamento específico.

3 — Os candidatos aprovados nas provas especialmente adequadas 
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior 
por maiores de 23 anos no ISPA, podem candidatar -se aos cursos de 
licenciatura e mestrado integrado do ISPA sob a condição de correspon-
dência da prova de avaliação de conhecimentos e competências exigida 
para acesso ao curso.

4 — Podem, ainda, candidatar -se por este concurso a um curso do 
ISPA, os candidatos aprovados em provas realizadas noutros estabe-
lecimentos de ensino superior, desde que as provas aí realizadas se 
mostrem adequadas para a avaliação da capacidade para frequentar o 
curso superior, no qual o candidato deseja matricular -se.

Artigo 21.º
Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica

1 — São abrangidos por este concurso os titulares de um diploma de 
especialização tecnológica, de acordo com as normas legais em vigor.

2 — Os titulares de um diploma de especialização tecnológica po-
dem candidatar -se a qualquer dos cursos de licenciatura e mestrado 
integrado do ISPA.

3 — A realização da candidatura está condicionada à realização dos 
exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de 
ingresso exigidas para o ingresso no ciclo de estudos em causa, atra-
vés do regime geral de acesso e ingresso regulado pelo Decreto -Lei 
n.º 296 -A, de 25 de setembro, e tendo obtido uma classificação não 
inferior à classificação mínima fixada pelo ISPA, nos termos do mesmo 
Decreto -Lei.

Artigo 22.º
Titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional

1 — São abrangidos por este concurso especial os titulares de um 
diploma de técnico superior profissional, de acordo com as normas 
legais em vigor.

2 — Os titulares de um diploma de técnico superior profissional 
podem candidatar -se a qualquer dos cursos de licenciatura e mestrado 
integrado do ISPA.

3 — A realização da candidatura está condicionada à realização dos 
exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de 
ingresso exigidas para o ingresso no ciclo de estudos em causa, atra-
vés do regime geral de acesso e ingresso regulado pelo Decreto -Lei 
n.º 296 -A, de 25 de setembro, e tendo obtido uma classificação não 
inferior à classificação mínima fixada pelo ISPA, nos termos do mesmo 
Decreto -Lei.

Artigo 23.º
Titulares de outros Cursos Superiores

1 — Com exceção dos licenciados na área de psicologia pelo ISPA 
que têm contingente próprio, podem candidatar -se ao concurso especial 
de acesso e ingresso nos cursos de licenciatura e mestrado integrado 
ministrados no ISPA:

a) Os titulares de cursos conferentes do grau de licenciado, de mestre 
e de doutor e cursos superiores conferentes do grau de bacharel;

b) Os titulares dos extintos cursos do Magistério Primário, de Educa-
dores de Infância e de Enfermagem Geral, que comprovem, simultanea-
mente, a titularidade de um curso do ensino secundário, complementar 
do ensino secundário ou do 10.º/11.º anos de escolaridade.

2 — Os candidatos a que se refere o número anterior podem candidatar-
-se a qualquer dos cursos de licenciatura e mestrado integrado do ISPA.

Artigo 24.º
Casos Omissos

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela legis-
lação aplicável ou pelos órgãos estatutariamente competentes do ISPA.

RG031

ANEXO I

Declaração de honra do próprio
Para efeitos de candidatura e ingresso nos cursos de licenciatura e 

mestrado integrado do ISPA — Instituto Universitário, no âmbito do 
concurso especial de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos, 
declaro por minha honra, que não sou detentor de habilitação de acesso 
ao abrigo do respetivo concurso geral de acesso, para os cursos supra-
citados, no ano lectivo a que respeita esta candidatura.

O declarante: (nome completo)
…
Assinatura:
…
Data e local
…/…/20…,…

210141201 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso (extrato) n.º 645/2017
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro 

alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, adaptada 

à administração local pelo Decreto -Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 68/2013 de 29 de agosto, e por 
deliberação em reunião da Câmara Municipal realizada em 07/09/2016 e 
aprovada constituição do júri em sessão da Assembleia Municipal reali-
zada em 30/09/2016, será publicado na BEP -Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente 
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e pelo prazo de 10 dias, o procedimento concursal para recrutamento 
e seleção do cargo de dirigente intermédio de 3.º Grau — Dirigente do 
Gabinete de Informação e Atendimento ao Munícipe.

A indicação dos requisitos formais de provimento, o perfil exigido, 
a composição do júri e os métodos de seleção, constará da publicação 
da Bolsa de Emprego Público.

04 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui 
Manuel Marques Garcia.

310149432 

 MUNICÍPIO DE PINHEL

Aviso n.º 646/2017
Para os devidos efeitos se faz público que, nos termos do disposto 

nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a 

redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável 
por remissão dos artigos 1.º e 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, e na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 
15/06/2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
do primeiro dia de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
procedimento concursal com vista ao recrutamento do cargo de 
direção intermédia de 3.º grau — Cultura, Turismo e Desporto. Os 
requisitos formais de provimento, os perfis exigidos, a composição 
dos júris, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para apresentação da candidatura constarão da publicitação na Bolsa 
de Emprego Público que ocorrerá no prazo de dois dias úteis a 
contar da data de publicação do presente aviso na 2.ª série, Parte J 
do Diário da República.

3 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, 
Rui Manuel Saraiva Ventura.

310147812 

PARTE J3

 FINANÇAS

Direção-Geral da Administração 
e do Emprego Público

Aviso n.º 647/2017

Acordo Coletivo de Trabalho n.º 8/2013 — Alteração
e texto consolidado

Revisão do Acordo Coletivo de Empregador Público celebrado 
entre o Município de Lisboa e a Federação de Sindicatos da 
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP) e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais 
(SNBP), publicado no Diário da República, 2.ª série, parte J3, 
n.º 165, de 28 de agosto de 2013, e revisto conforme Aviso 
n.º 2826/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 43, de 02 de março de 2016.
Considerando:
1) O Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) 

entre o Município de Lisboa, a Federação de Sindicatos da Administra-
ção Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP) e o Sindicato 
Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) — Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 8/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
Parte J3, de 28 de agosto de 2013;

2) Que, não obstante a revisão — acordada em janeiro de 2014 e 
publicada apenas em março de 2016 — introduzia conforme Aviso 
n.º 2826/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 
02 de março de 2016, algumas matérias e cláusulas nomeadamente 
relativas aos bombeiros sapadores, às actividades de participação e 
representação dos trabalhadores, e à recompensa de desempenho ca-
recem de actualização.

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º e do n.º 3 do 
artigo 364.º, ambos da da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas 
publicada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), entre:

Pela entidade empregadora pública:
João Paulo Saraiva, vereador do pelouro dos Recursos Humanos e 

Finanças da Câmara Municipal

Pelas associações sindicais:
Jorge Manuel Soares Nobre dos Santos, Secretário-Geral da Federa-

ção de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins 
Públicos;

José Joaquim Abraão, Vice -Secretário -Geral da Federação de Sin-
dicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos 

e Secretário-Geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos;

Sérgio Rui Martins Carvalho, Presidente do Sindicato Nacional dos 
Bombeiros Profissionais;

Fernando Gabriel Dias Curto, Vice -Presidente do Sindicato Nacional 
dos Bombeiros Profissionais;

É acordado introduzir as alterações que seguem ao Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 8/2013, e que constituem a 2.ª Revisão parcial do acordo.

Mais se acorda, por questões de clareza e facilidade de interpretação 
e ao abrigo do n.º 3 do artigo 356.º e do n.º 2 do artigo 368.º da LTFP, 
fazer acompanhar esta Revisão do texto consolidado do Acordo, devendo 
o mesmo ser integralmente republicado.

Termos da 2.ª revisão do Acordo Coletivo
de Trabalho n.º 8/2013

As partes acordam no seguinte:
1 — O n.º 11 da Cláusula 10.ª “trabalho por turnos”, passa a ter a 

seguinte redacção:
«Cláusula 10.ª

Trabalho por turnos
1 — Não serão admitidos os pedidos de trocas de turnos que im-

pliquem a prestação de trabalho, no dia de descanso semanal obriga-
tório ou impliquem a prestação de trabalho em turnos consecutivos 
no mesmo dia (das 00.00 horas às 24.00 horas), exceto no caso dos 
bombeiros sapadores.»

2 — A Cláusula 14.ª — com a epígrafe “Horário especial dos Bom-
beiros Sapadores“ passa a ter a seguinte redacção:

«Cláusula 14.º
Horário especial dos Bombeiros Sapadores

1 — (igual)
2 — (igual)
3 — (igual)
4 — (igual)
5 — (igual)
6 — Os serviços prestados a entidades externas (não pertencentes ao 

município de Lisboa) que pedem/aprovam orçamento elaborado pelo 
Regimento de Sapadores Bombeiros serão pagos aos bombeiros como 
gratificados nos termos do entendimento sancionado pelo Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais no Despacho n.º 102/2016 -XXI, que 
também fixa os termos da respectiva tributação em sede de IRS.

7 — O valor hora dos gratificados é o que consta na Tabela de 
Preços do Município de Lisboa sendo prestadas/orçamentadas em 
unidade hora, não fraccionável, mínimo de 4 horas, com arredonda-
mento para a unidade seguinte a partir das 4 horas.»


