
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES

Função
Superior 

Hierárquico
Substituição Perfil da função Escolaridade Formação técnica

Saber fazer e 

experiência

Presidente IP Beja Não aplicável

Vice - Presidente ou por 

delegação de 

competências

Representar o IP Beja interna e externamente; Presidir 

ao Conselho de Gestão, Técnico - Científico e 

Pedagógico; Apresentar o Plano Estratégico, Plano e 

Relatório de Atividades; Cumprir os estatutos do IP Beja 

e a missão do seu mandato;  Decisão sobre o tratamento 

das sugestões e reclamações; Órgão máximo de 

responsabilidade sobre o SGQ. Contribuir para a 

melhoria contínua do SGQ

Licenciatura Não Aplicável Não aplicável

Vice - Presidente Presidente IP Beja
Presidente IP Beja ou 

outro Vice presidente

Coadjuvação do Presidente IP Beja no cumprimento da 

sua missão; Cumprir os estatutos do IP Beja e a missão 

do seu mandato; Decisão sobre o tratamento das 

sugestões e reclamações; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ

Licenciatura Não Aplicável Não aplicável

Pro Presidente Presidente IP Beja
Presidente IP Beja ou 

Vice presidente

Coadjuvação do Presidente IP Beja no cumprimento da 

sua missão; Cumprir os estatutos do IP Beja e a missão 

do seu mandato; Decisão sobre o tratamento das 

sugestões e reclamações; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ

Licenciatura

Preferencial em Linguas 

estrangeiras e informática na 

óptica do utulizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Diretor de Escola Presidente IP Beja

Subdiretor de Escola ou 

por delegação de 

competências

Coadjuvação do Presidente IP Beja; Cumprir os 

estatutos do IP Beja e a missão do seu mandato; Gerir 

as licenciaturas e mestrados da Escola; Coordenação 

das Equipas Docentes; Decisão sobre o tratamento das 

sugestões e reclamações; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ

Licenciatura

Preferencial em Linguas 

estrangeiras e informática na 

óptica do utilizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Subdiretor de Escola Diretor de Escola Diretor de Escola

Coadjuvação do Diretor de Escola; Cumprir os estatutos 

do IP Beja e a missão do seu mandato; Gerir as 

licenciaturas e mestrados da Escola; Coordenação das 

Equipas Docentes; Decisão sobre o tratamento das 

sugestões e reclamações; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ

Licenciatura

Preferencial em Linguas 

estrangeiras e informática na 

óptica do utilizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Diretor de Departamento Presidente IP Beja

Outro Diretor de 

Departamento ou 

Presidente IP Beja

Coadjuvação do Presidente IP Beja; Cumprir os 

estatutos do IP Beja e a missão do seu mandato; Gerir 

as licenciaturas e mestrados da área científica respetiva; 

Decisão sobre o tratamento das sugestões e 

reclamações; Contribuir para a melhoria contínua do 

SGQ

Licenciatura

Preferencial em Linguas 

estrangeiras e informática na 

óptica do utilizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Secretariado Presidente IP Beja
Outro elemento do 

Secretariado

Apoio técnico e administrativo à Presidência do Orgão 

que secretaria; Identificar sugestões e reclamações; 

Contribuir para a melhoria contínua do SGQ

Licenciatura

Preferencial em Linguas 

estrangeiras e informática na 

óptica do utulizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Coordenador de Curso
Presidente 

Departamento

Presidente 

Departamento ou 

Docente  por delegação 

de competências

Cumprir os estatutos do IP Beja e a missão do seu 

mandato; Coordenar as atividades de cursos de acordo 

com as linhas programáticas aprovadas; Propor 

alterações aos cursos; Comunicar com os Alunos; 

Identificar sugestões e reclamações; Contribuir para a 

melhoria contínua do SGQ

Licenciatura

Preferencial em Linguas 

estrangeiras e informática na 

óptica do utulizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Docente
Presidente 

Departamento
Outro Docente

Concepção dos conteúdos da Unidade Curricular; 

lecionação de cursos e de UC e orientação científica dos 

Alunos; desenvolver actividades de investigação; Atuar 

como previsto nos procedimentos aplicáveis; Identificar 

sugestões e reclamações; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ

Licenciatura
Formação na área científica 

respectiva 

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Administrador Presidente IP Beja Presidente IP Beja

 Cumprir os estatutos do IP Beja e a missão do seu 

mandato; Responsável administrativo e financeiro que 

executa a gestão de definida pelo Conselho de Gestão; 

Gestão e execução orçamental ; Atuar como previsto 

nos procedimentos aplicáveis; Decisão sobre o 

tratamento das sugestões e reclamações; Contribuir 

para a melhoria contínua do SGQ

Licenciatura
FORGEP (Formação em Gestão 

Pública)

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Responsável de Serviço / 

Gabinete
Vice Presidente 

Vice Presidente ou 

Técnico nomeado

 Cumprir os estatutos do IP Beja e a missão do seu 

mandato; Gerir o Serviço / Gabinete de acordo com os 

procedimentos aplicáveis; Coordenação de Equipa; 

Decisão sobre o tratamento das sugestões e 

reclamações; Contribuir para a melhoria contínua do 

SGQ

Escolaridade obrigatória
Informática na óptica do 

utulizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Técnico do Serviço / Gabinete
Responsável de 

Serviço / Gabinete

Outro elemento do 

Serviço

Atuar como previsto nos procedimentos aplicáveis e 

como solicitado pelo seu Responsável; Identificar 

sugestões e reclamações; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ

Escolaridade obrigatória
Informática na óptica do 

utulizador

Saber utilizar os SI do IP 

Beja
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Provedoria do Aluno Presidente IP Beja

Outro Técnico 

designado pela 

Presidência

 Cumprir os estatutos do IP Beja e a missão do seu 

mandato; Atuar como previsto nos procedimentos 

aplicáveis; Ouvir as sugestões e reclamações 

apresentadas pelos Alunos e apresentar recomendações 

superiormente; Contribuir para a melhoria contínua do 

SGQ 

Licenciatura
Legislação aplicável e 

Regulamentos do IP Beja

 Saber utilizar os SI do IP 

Beja

Auditor Interno Presidente IP Beja Auditor Coordenador

Realizar auditorias internas por nomeação do Auditor 

Coordenador; Atuar como previsto nos procedimentos 

aplicáveis; Contribuir para a melhoria contínua do SGQ 

Escolaridade obrigatória 

e Licenciatura 

preferencial

Deter formação teórica em "Auditorias 

Internas" no mínimo de 14horas e 

formação prática de “Realização de 

Auditorias Internas” de no mínimo 14 

horas, ministrada por empresa 

certificada ou acreditada, a qual inclua 

as normas de referência NP EN ISO 

9001 e NP EN ISO 19011

Participação como 

Observador em pelo menos 

1 Auditoria Interna, sob a 

coordenação de Auditor 

Coordenador; Capacidade de 

comunicação falada; 

Auditor Coordenador Presidente IP Beja Outro auditor nomeado

Representar a Equipa Auditoria junto da Presidência; 

Coordenar as auditorias internas por nomeação do 

Responsável Qualidade; Atuar como previsto nos 

procedimentos aplicáveis; Contribuir para a melhoria 

contínua do SGQ 

Escolaridade obrigatória 

e Licenciatura 

preferencial

Deter formação teórica em "Auditorias 

Internas" no mínimo de 14horas e 

formação prática de “Realização de 

Auditorias Internas” de no mínimo 14 

horas, ministrada por empresa 

certificada ou acreditada, a qual inclua 

as normas de referência e NP EN ISO 

19011

Ter participado como Auditor 

em pelo menos 1 Auditoria 

Interna, sob a coordenação 

de Auditor Coordenador; 

Capacidade de liderança, 

gestão de equipas e 

conflitos; Capacidade de 

comunicação falada e 

escrita; 
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