PARTE E

Diário da República, 2.ª série
N.º 93

13 de maio de 2021

Pág. 210

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso (extrato) n.º 8931/2021
Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na categoria
de técnico superior, no âmbito do programa de contratação de recursos altamente qualificados (referência RHAQ-TS-HV2-IMA).

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 23/04/2021 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 incerto até final da
concretização do programa Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (RHAQ),
Ref.ª ALT20-59-2019-24, com o objetivo de promover o desenvolvimento de atividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) para as empresas com vista à resposta a problemas
concretos no âmbito da inovação e competitividade, tendo em vista o preenchimento de um posto
de trabalho da categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Universidade de Évora.
2 — Local de trabalho — Hospital Veterinário da Universidade de Évora (HVUE), Polo da
Mitra.
3 — Caraterização 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:
Exercício de funções na categoria de Técnico Superior, no âmbito do programa RHAQ para
transferência e valorização do conhecimento, no âmbito do campo de inovação experimental em
Imagiologia Veterinária e em Cirurgia de animais de companhia.
Principais tarefas:
a) Realização de exames de imagiologia veterinária no HVUE com especial foco em animais
de companhia;
b) Organização do serviço de imagiologia do HVUE;
c) Elaboração de relatórios dos exames imagiológicos para os centros de atendimentos médicos veterinários referentes de exames e para os clínicos do HVUE;
d) Realização e auxílio na realização de cirurgias de animais de companhia;
e) Monitorização anestésica de animais de companhia;
f) Organização e realização de ações de formação graduada/pós-graduada e divulgação científica na área da imagiologia veterinária e em cirurgia;
g) Colaboração com docentes da UÉ/MIMV na prestação de serviços especializados e apoio
aos trabalhos de alunos em estágio e em atividades hospitalares.
4 — Nível habilitacional exigido — solicitado Mestrado Integrado ou Licenciatura Pré-Bolonha
em Medicina Veterinária, sem possibilidade de substituição ao nível habilitacional por formação ou
experiência profissional.
5 — Requisitos preferenciais e competências:
a) Experiência comprovada na realização de ecografia abdominal, ecocardiografia, radiologia
torácica e abdominal, tomografia axial computorizada a um nível avançado em animais de companhia;
b) Experiência comprovada na realização de cirurgia de tecidos moles, cirurgia ortopédica e
neurocirurgia de animais de companhia;
c) Experiência comprovada em formação graduada e pós-graduada de médicos veterinários
na área da imagiologia;
d) Experiência comprovada na elaboração de relatórios de exames imagiológicos;
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e) Experiência em divulgação técnica de resultados científicos, úteis para a comunidade empresarial do sector veterinário com o objetivo de proporcionar formação contínua aos profissionais
do sector;
f) Formação pós-graduada em imagiologia de animais de companhia;
g) Estar inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários de Portugal ou estar em condições de
se inscrever;
h) Domínio da língua portuguesa na vertente oral e escrita (apenas para cidadãos sem nacionalidade portuguesa).
Competências:
a) Conhecimento especializado e experiência na área;
b) Capacidade de planeamento e organização;
c) Orientação para os resultados;
d) Comunicação, trabalho de equipa e cooperação;
e) Capacidade de dinamização e captação de novos utilizadores dos serviços de imagiologia
do HVUE.
6 — Posicionamento remuneratório: não havendo lugar a negociação, o trabalhador recrutado
terá direito à remuneração base 1824,84€, correspondente à 5.ª posição remuneratória e ao nível
remuneratório 27 da tabela remuneratória única da carreira de técnico superior.
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 RHAQ-TS-HV2-IMA)
03/05/2021. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria Cesaltina Frade.
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