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Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a carreira/categoria de técnico supe-
rior — Biologia ou Agronomia.

Abertura de procedimento concursal comum
para a carreira/categoria de técnico superior — Biologia ou Agronomia

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 12-A/2021, 
de 11 janeiro, torna-se público que, por despacho do Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, 08 de abril de 2021, se encontra aberto procedimento concursal comum para a ocu-
pação, em regime de contrato em funções públicas a termo incerto, para um 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: A contratação visa a integração na linha “Grape-

vine and olive tree abiotic stresses assessment and search for sustainable adaptation strategies of 
cropping systems under Mediterranean-like climates”, ficando o posto de trabalho mais adstrito à 
vinha, particularmente nas seguintes atividades:

a) Avaliação da capacidade fotossintética do estado hídrico e de indicadores morfológicos e 
bioquímicos de stresse abiótico da videira em diferentes campos experimentais na Região Demar-
cada do Douro.

b) Monitorização de indicadores de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da videira e sua 
relação com índices bioclimáticos.

c) Recolha, processamento e análise de amostras biológicas (órgãos da planta), incluindo 
metabolitos primários e secundários, indicadores de stresse oxidativo e de qualidade das uvas.

d) Análise estatística dos resultados, elaboração de relatórios técnico-científicos e relatórios de 
atividades e preparação de comunicações e manuscritos técnico-científicos em língua portuguesa 
e inglesa;

e) Assegurar a higiene, segurança e utilização responsável dos materiais e equipamentos, bem 
como manter atualizado o inventário de reagentes e consumíveis no Laboratório de Ecofisiologia 
Vegetal da UTAD.

3 — Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de licenciatura em Biologia 
ou Agronomia.

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 publicada no primeiro dia útil após a publicação 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, publicada no site oficial da Universidade (www.utad.pt).

12 de abril de 2021. — O Reitor, António Augusto Fontaínhas Fernandes.
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