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 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Aviso (extrato) n.º 5939/2023

Sumário: Concurso comum para celebração de contrato de trabalho em funções públicas a tempo 
determinado para a carreira de técnico superior.

Procedimento concursal comum com vista à celebração de contrato de trabalho em funções
públicas a tempo determinado para a carreira de técnico superior

1 — Nos termos do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, torna -se público que, por despacho da Reitora da Universidade dos Açores, de 
22 de fevereiro de 2023, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia 
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, www.dre.pt, proce-
dimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo certo pelo 
prazo de um ano.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções inerentes à carreira de técnico 
superior compreendendo designadamente o desenvolvimento de atividades de investigação no 
âmbito do projeto “M1.1.A/INFRAEST CIENT/A/001/2021 — Base de Dados da PaleoBiodiversidade 
da Macaronésia” e terá como funções específicas:

a) Gestão de coleções de referência de paleontologia;
b) Organização e análise de dados;
c) Gestão de bases de dados de (paleo)biodiversidade;
d) Gestão de eventos e interação com entidades exteriores ao projeto.

3 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura na área de Biologia, ou áreas afins.
4 — Local de trabalho: Universidade dos Açores — Campus de Ponta Delgada.
5 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setem-

bro, o presente aviso é publicitado por extrato no Diário da República, integralmente na Bolsa de 
Emprego Público — BEP (www.bep.gov.pt), e na página eletrónica da Universidade dos Açores (UAc) 
https://www.uac.pt/pt-pt/emprego-e-concursos-recruitment-0 por extrato disponível para consulta a 
partir da data da publicação na BEP.

6 de março de 2023. — A Administradora da Universidade dos Açores, Cíntia Ricardo Reis 
Machado.
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