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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso (extrato) n.º 3721/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para contratação em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para ocupação de um posto 
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 de 12 de janeiro de 2021, se encontra aberto o 
procedimento concursal comum para a ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, para 1 posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior, o qual se encontra previsto e não ocupado, 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: No âmbito do Programa Piloto de Caracterização 

Microclimática (PPCMC) dos Programas Integrados de Monitorização Ambiental (PIMA) do Baixo 
Sabor e Foz Tua, é necessário desenvolver as seguintes tarefas: Recolha regular dos dados me-
teorológicos registados nas redes de estações do Baixo Sabor e Foz Tua; Atualização das bases 
de dados de registos meteorológicos; Identificação e reporte de falhas de dados, valores erróneos 
ou suspeitos; Articulação permanente com a empresa de manutenção do equipamento instalado; 
Possível acompanhamento dos técnicos da referida empresa nas visitas aos locais para manutenção 
e/ou reparação de equipamento; Tratamento de dados, incluindo substituição de valores em falha/
erróneos/suspeitos com recurso a metodologias estatísticas; Análise temporal e espacial da base 
de dados; Elaboração dos relatórios trimestrais e anuais previstos, bem como outros documentos 
que venham a ser solicitados neste âmbito; Revisão dos relatórios quando aplicável; Participação 
em reuniões da equipa técnica da UTAD; Contribuição para a preparação e apresentação de co-
municações e publicações científicas.

3 — Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de licenciatura em Ciências 
Atmosféricas, Ciências do Ambiente, Ciências da Computação, ou áreas afins.

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).

16 de fevereiro de 2021. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fernandes.
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