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UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso (extrato) n.º 475/2020
Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na carreira e
categoria de assistente técnico, para o Departamento de Medicina Veterinária.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP),
conjugado com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que por
despacho de 18/11/2019 da Reitora da Universidade de Évora, se encontra aberto pelo prazo de
dez dias úteis contados a partir da data de publicação do presente aviso, procedimento concursal
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de um posto de trabalho, da carreira e categoria de assistente técnico, previsto e
não ocupado no mapa de pessoal da Universidade de Évora.
2 — Local de trabalho — Departamento de Medicina Veterinária e Hospital Veterinário da
Universidade de Évora, Herdade da Mitra, Valverde.
3 — Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício
de funções na carreira geral de assistente técnico, tal como descrito no anexo a que se refere o
n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, nomeadamente, para apoio no âmbito das
unidades curriculares de Anatomia Patológica e serviços prestados pelo Laboratório de Anatomia
Patológica do Hospital Veterinário (HVUE). Principais tarefas:
Recolha de cadáveres no HVUE que são entregues no mesmo ou de animais que morreram
no HVUE. Estes animais poderão destinar-se a necrópsia e/ou apenas incineração;
Colocação dos animais nas câmaras frigoríficas ou de congelação;
Auxílio na abertura de cadáveres;
Dissecção/desmancha dos cadáveres após necropsia para colocação na incineradora (alguns animais de grande porte têm que ser devidamente seccionados para serem colocados na
incineradora);
Manuseamento da incineradora: ligar/desligar, colocar programas em funcionamento e deteção
de problemas;
Tratamento das cinzas e colocação em aterro próprio na Herdade da Mitra;
Limpeza da sala de necropsias e sala de incineração após as aulas e manutenção da higiene
das mesmas, bem como armários e própria incineradora;
Limpeza e manutenção da câmara de refrigeração da sala de necropsias;
Auxílio nas necropsias forenses;
Complementarmente auxilio no serviço de internamento de animais de companhia e na clínica
de espécies pecuárias e equinos.
4 — Posicionamento remuneratório: não havendo lugar a negociação, o trabalhador recrutado
terá direito à remuneração base 683,13€, correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível
remuneratório 5 da tabela remuneratória única da carreira de assistente técnico.
5 — Requisitos de admissão previstos no artigo 17.º da LTFP: Podem ser opositores ao procedimento concursal os trabalhadores que até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição para o exercício daquelas
que se propõe desempenhar;

PARTE E

Diário da República, 2.ª série
N.º 7

10 de janeiro de 2020

Pág. 118

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
6 — O aviso integral do concurso será disponibilizado na Bolsa de Emprego Público (BEP), no
endereço www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Universidade de Évora, em www.sadm.uevora.pt.
11/12/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria Cesaltina Frade.
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