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Aviso (extrato) n.º 945/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para contratação em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo para ocupação de dois postos de trabalho 
da carreira/categoria de técnico superior.

Procedimento concursal comum — Contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
conjugada com a alínea a) do n.º 1 e com o n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, torna -se público que, por meu despacho, datado de vinte e nove de dezembro de 
dois mil e vinte, se encontra aberto o procedimento concursal comum, no âmbito da operação 
“Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)”, financiada pelo 
NORTE 2020 no âmbito do Aviso — NORTE -59 -2020 -18, através da candidatura NORTE -06 -3559-
-FSE -000190 para a ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para 2 postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, os quais se 
encontram previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal desta Universidade.

1 — Entidade que realiza o procedimento: Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.
2 — Caracterização do posto de trabalho:

Referência A — Valorização do conhecimento e planos de negócios

Apoio à valorização do conhecimento, cujas as principais competências centram -se no apoio 
a projeto de empresa a serem criadas e desenvolvimento de planos de negócio e avaliação do 
potencial da empresa.

Referência B — Empreendedorismo na área da transferência e valorização do conhecimento.

Apoio empreendedorismo na área da transferência e valorização do conhecimento e desen-
volvimento de planos de negócio e avaliação do potencial de tecnologias.

3 — Requisito habilitacional:

Referência A — Licenciatura preferencialmente em Gestão ou Economia e Mestrado em Ges-
tão ou Economia. Se for detentor do grau de Licenciatura, deverá deter cinco anos de experiência 
mínima, nos termos da Operação “Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME 
ou CoLAB)”, financiada pelo NORTE 2020 no âmbito do Aviso — NORTE -59 -2020 -18, através da 
candidatura NORTE -06 -3559 -FSE -000190.

Referência B — Licenciatura preferencialmente em Gestão ou Economia, deverá deter cinco 
anos de experiência mínima, nos termos da Operação “Contratação de Recursos Humanos Alta-
mente Qualificados (PME ou CoLAB)”, financiada pelo NORTE 2020 no âmbito do Aviso — NORTE-
-59 -2020 -18, através da candidatura NORTE -06 -3559 -FSE -000190.

4 — Forma e prazo de apresentação candidaturas: As candidaturas decorrem pelo prazo de 
dez dias úteis, contados a partir da data de publicação de oferta de emprego na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), a qual deverá ser publicitada no primeiro dia útil após a publicitação do 
presente aviso na 2.ª série do Diário da República, contendo informação integral sobre os requisi-
tos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção, bem 
como as regras a que deve obedecer a formalização de candidaturas. A informação referida será, 
ainda, publicitada no site oficial da Universidade (www.utad.pt).

30 de dezembro de 2020. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fernandes.

313854292 


