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UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso (extrato) n.º 1656/2021
Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na categoria
de técnico superior, no âmbito do projeto NAQUIBIODPSA «Obtenção de Medicamentos Veterinários a partir de Nanopartículas de Prata Fixadas em Bases Poliméricas de
Hidrogéis de Quitosana».

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 17/12/2020 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 a termo resolutivo certo, pelo período de
1 ano, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de técnico superior
a tempo parcial 50 %, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Universidade de Évora no
âmbito do projeto NAQUIBIODPSA “Obtenção de Medicamentos Veterinários a partir de Nanopartículas de Prata Fixadas em Bases Poliméricas de Hidrogéis de Quitosana”, com referência ALT20-03-247-FEDER-033578, cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional Regional
do Alentejo.
2 — Local de trabalho — Escola de Ciências e Tecnologia, Departamento de Medicina Veterinária, Colégio da Mitra, Valverde.
3 — Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho carateriza-se pelo exercício
de funções na categoria de técnico superior, 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 funções de natureza médico-veterinária, inerente à atividade 9 do projeto NAQUIBIODPSA.
Principais tarefas:
a) Elaboração e execução de protocolos de avaliação dos processos de cicatrização cutânea,
designadamente no que respeita à eficiência de agentes cicatrizantes, de forma integrada com os
estudos in vitro (microbiológicos e em modelos celulares de pele canina);
b) Seleção e avaliação clínicas dos casos a estudar, nos Centros de Atendimento Médico
Veterinário protocolados (regiões do Alentejo e distritos de Setúbal e Lisboa);
c) Participação nos processos laboratoriais relacionados com o estudo, maioritariamente nas
áreas de microbiologia e histopatologia.
4 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura pré-Bolonha em Medicina Veterinária ou Mestrado Integrado em Medicina Veterinária., sem possibilidade de substituição ao nível habilitacional
por formação ou experiência profissional.
5 — Requisitos preferenciais e competências:
i) Experiência/estágio em clínica, maioritariamente na área de dermatologia ou imunoalergologia;
ii) Detenção de licença de condução de veículos da categoria B e viatura própria;
iii) Disponibilidade para deslocações nas regiões do Alentejo, de Setúbal e de Lisboa;
iv) Disponibilidade para participar em tarefas de natureza clínica e de suporte laboratorial e
v) Disponibilidade imediata.
vi) Conhecimentos de português e inglês (para desenvolvimento de atividade profissional);
vii) Conhecimentos de informática na perspetiva de utilizador;
Competências: motivação e elevada iniciativa pessoal, mostrando autonomia no desenvolvimento das tarefas e capacidade de trabalhar em equipa multidisciplinar.
6 — Posicionamento remuneratório: não havendo lugar a negociação, o trabalhador recrutado
terá direito à remuneração base 602,54€, correspondente a 50 % da 2.ª posição remuneratória e
ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única da carreira de técnico superior.
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7 — 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;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
8 — 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
(Ref.ª TS-NAQUIBIODPSA).
13/01/2021. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria Cesaltina Frade.
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