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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso (extrato) n.º 16246/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a carreira/categoria de técnico superior.

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, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público 
que, por despacho do Reitor da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro se encontra aberto 
procedimento concursal comum para a ocupação, em regime de contrato em funções públicas a 
termo certo, para dezasseis (16) postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, o 
qual 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: Área de Animais de Produção e Equinos — Médico/a Veterinário/a — 1 posto 
de trabalho

Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos sobre no domínio da clínica de animais de 
produção ou equinos na vertente medicina interna e urgência, incluindo, ainda, clínica de ambulatório 
de animais de produção ou equinos, diversos atos no âmbito da medicina de produção intensiva, 
realização de atos anestésicos em equinos, bem como formação de estudantes, em contexto de 
trabalho, e trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, higiene 
e saúde e executar tarefas pertinentes à área de atuação, incluindo a interação com o público, 
utilizando -se de equipamentos e programas de informática.

Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de Licenciatura ou Mestrado 
Integrado em Medicina Veterinária, a que corresponde o grau de complexidade 3, de acordo com 
o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

Referência B: Área dos Animais Exóticos e Selvagens e de Animais de Companhia — Médico/a 
Veterinário/a — 2 postos de trabalho

Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos sobre no domínio da clínica de animais selva-
gens autóctones e exóticos na vertente medicina interna e urgência, bem como clínica de animais 
selvagens e exóticos na vertente cirúrgica e anestesia e clínica de animais de companhia. Realização 
de atos anestésicos e pequena cirurgia de animais de companhia, bem como formação de estu-
dantes, em contexto de trabalho, e trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de 
segurança, higiene e saúde e executar tarefas pertinentes à área de atuação, incluindo a interação 
com o público, utilizando -se de equipamentos e programas de informática.

Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de Licenciatura ou Mestrado 
Integrado em Medicina Veterinária, a que corresponde o grau de complexidade 3, de acordo com 
o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

Referência C: Área dos Animais de Companhia — Médico/a Veterinário/a — 7 postos de 
trabalho

Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos sobre no domínio da clínica de animais de 
companhia na vertente medicina interna e urgência, incluindo, ainda, clínica de ambulatório de 
animais de companhia, realização de atos anestésicos em animais de companhia, bem como 
formação de estudantes, em contexto de trabalho, e trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos de segurança, higiene e saúde e executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
incluindo a interação com o público, utilizando -se de equipamentos e programas de informática.
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Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de Licenciatura ou Mestrado 
Integrado em Medicina Veterinária, a que corresponde o grau de complexidade 3, de acordo com 
o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

Referência D: Área da Patologia e Análises Clínicas — Analista — 1 posto de trabalho

Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos sobre analítica clínica nos diferentes animais 
domésticos, exóticos e selvagens, permitindo que este profissional esteja apto a assistir o médico 
veterinário na interpretação de dados laboratoriais; a sua formação prática permitir -lhe -á, em par-
ticular, realizar várias análises e provas laboratoriais de diferentes amostras biológicas, ao utilizar 
os principais equipamentos de diagnóstico laboratorial; trabalhar em conformidade com as normas 
e procedimentos de segurança, higiene e saúde e executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
incluindo a interação com o público, utilizando -se de equipamentos e programas de informática.

Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de Licenciatura em Análises 
Clínicas ou Bioquímica, a que corresponde o grau de complexidade 3, de acordo com o previsto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

Referência E: Área de Enfermagem — Enfermeiro Veterinário — 5 postos de trabalho

Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos sobre a anatomia e fisiologia dos diferentes 
animais domésticos, assim como sobre os diversos quadros patológicos permitindo que este 
profissional esteja apto a assistir o médico veterinário nas mais variadas situações clínicas; a sua 
formação prática permitir -lhe -á, em particular, realizar várias análises e provas laboratoriais e utilizar 
os principais equipamentos auxiliares de diagnóstico; utilizar os conhecimentos de anestesiologia 
e técnica operatória para assistir em intervenções cirúrgicas; está ainda apto a fazer administração 
de medicamentos prescritos pelo Médico Veterinário e a efetuar todo o tipo de cuidados clínicos 
e profiláticos em animais de companhia, espécies pecuárias exóticas e selvagens; realizar pro-
cedimentos de enfermagem veterinária, sob supervisão; fazer a coleta de matérias para exames 
laboratoriais; informar as condições de saúde dos animais para o veterinário, conforme normas 
estabelecidas; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, higiene 
e saúde e executar tarefas pertinentes à área de atuação, incluindo a interação com o público, 
utilizando -se de equipamentos e programas de informática.

Requisito habilitacional: estar habilitado com o grau académico de Licenciatura em Enfermagem 
Veterinária, a que corresponde o grau de complexidade 3, de acordo com o previsto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

3 — 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), contendo informação integral sobre os requisitos 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).

11 de agosto de 2021. — O Administrador, Paulo Ferraz.
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