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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso (extrato) n.º 14401/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a carreira/categoria de assistente 
operacional.

Abertura de procedimento concursal comum para a carreira/categoria assistente operacional

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 
tempo indeterminado, para quatro (4) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente ope-
racional, 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: Sector agrícola — 2 postos: Executar tarefas de apoio elementares, indispensá-
veis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico; Responsabilização 
pelos equipamentos à sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, 
à manutenção e reparação dos mesmos; Executar o plano da atividade agrícola e vinha; Apoiar 
aulas práticas e trabalhos de investigação; Realização de outras atividades, não especificadas 
anteriormente, de igual complexidade funcional, necessárias à prossecução dos objetivos e bom 
funcionamento do serviço.

Referência B: Sector animal — 2 postos: Executar tarefas de apoio elementares, indispen-
sáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Trabalhar por 
turnos, incluindo feriados, tolerâncias e fins de semana (com respetivas folgas). Responsabilização 
pelos equipamentos à sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, 
à manutenção e reparação dos mesmos. Executar o plano de maneio geral dos animais; Proceder 
à limpeza das instalações dos animais e áreas envolventes; Dar apoio a aulas práticas e trabalhos 
de investigação; Realização de outras atividades, não especificadas anteriormente, de igual com-
plexidade funcional, necessárias à prossecução dos objetivos e bom funcionamento do serviço.

Requisito habilitacional: Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de 
nascimento ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1, 
de acordo com o previsto na alínea a) 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).

21 de julho de 2021. — O Administrador, Paulo Ferraz.
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