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Artigo 13.º

Artigo 16.º

Exclusão do processo de candidatura

Classificação

Serão excluídos do processo de candidatura em qualquer momento
do mesmo os candidatos que prestem falsas declarações.

À classificação das unidades curriculares creditadas nos termos
do artigo anterior aplica-se o determinado no artigo 17.º da Portaria
n.º 181-D/2015, de 19 de junho.

Artigo 14.º
Integração

Artigo 17.º

1 — Os estudantes integram-se nos programas e organização de estudos em vigor na Instituição onde se matriculam e no ano letivo em
que o fazem.
2 — A integração é assegurada através do sistema europeu de transferência e acumulação de créditos (ECTS), com base no princípio do
reconhecimento mútuo do valor da formação realizada e das competências adquiridas.
Artigo 15.º

Alunos não colocados com matrícula válida no ano letivo anterior
Os estudantes que tenham tido uma matrícula e inscrição válidas em
estabelecimento de ensino superior no ano letivo imediatamente anterior
e cujo requerimento seja indeferido podem, no prazo de sete dias sobre
a publicação da decisão, proceder à inscrição no curso onde haviam
estado inscritos no ano letivo anterior.
Artigo 18.º

Creditação
A creditação da formação académica anteriormente adquirida realiza-se nos termos fixados pelos artigos 45.º a 45.º-B do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março e pelo Regulamento de Creditação em
vigor no ISEIT.

Dúvidas de interpretação e omissões
As dúvidas de interpretação e omissões serão resolvidas por despacho
do Diretor/a.
310980225

PARTE J1
CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso n.º 710/2018
Procedimento concursal para o provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau da Divisão de Museus e Credenciação
1 — Nos termos do disposto no 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 dezembro, torna-se público que por despacho da Diretora-Geral
do Património Cultural, datado de 8 de setembro de 2017, a Direção-Geral do Património Cultural vai proceder à publicitação na Bolsa de
Emprego Público (BEP), pelo prazo de dez dias úteis, do procedimento
concursal de recrutamento e seleção para o provimento do cargo de
Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Divisão
de Museus e Credenciação do Departamento de Museus, Conservação
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e Credenciação, com as atribuições constantes no n.º 2.1 do Despacho
n.º 11142/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de
16 de agosto, conforme previsto no mapa de pessoal da Direção-Geral
do Património Cultural.
2 — Podem candidatar-se indivíduos licenciados, vinculados à Administração Pública por tempo indeterminado, que reúnam quatro anos
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.
3 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no 3.º dia útil após
a data de publicação do presente aviso no Diário da República.
4 — O presente aviso e a Oferta de Emprego publicitada na BEP
estarão igualmente disponíveis para consulta no sítio eletrónico da
DGPC, em www.patrimoniocultural.pt.
14 de dezembro de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
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