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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso (extrato) n.º 19248/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para carreira/categoria de técnico superior 
na área dos recursos humanos.

1 — 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 de 23 de setembro 
de 2021, se encontra aberto procedimento concursal comum para ocupação, em regime de con-
trato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de 24 meses, de dois postos de trabalho 
na carreira e categoria de técnico superior, os quais se encontram previstos e não ocupados, no 
mapa de pessoal desta Universidade:

Ref.ª A — Técnico Superior para a área de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Huma-
nos — Licenciatura em Direito;

Ref.ª B — Técnico Superior para a área de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Huma-
nos e Formação e Avaliação de Desempenho — Licenciatura em Psicologia, ou em Gestão ou em 
Gestão de Recursos Humanos.

2 — Entidade que realiza o procedimento: Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.
3 — Caracterização do posto de trabalho:
3.1 — Serviços de Recursos Humanos

Ref.ª A — Técnico Superior para a área de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Desenvolver funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplica-
ção de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão.

Elaborar estudos, projetos e atividades conducentes à definição e concretização das políticas 
da Universidade na área dos recursos humanos, nomeadamente na instrução e apoio na tramitação 
de processos de recrutamento e seleção, independentemente da natureza do vínculo.

Realizar apreciação jurídica sobre os requerimentos internos dos trabalhadores, propondo a 
devida instrução dos processos, tendo em vista a decisão superior.

Realizar estudos, pareceres e avaliações no âmbito do estatuto do pessoal docente, desig-
nadamente o cumprimento do regime de exclusividade, acumulação de funções, cumprimento dos 
horários letivos, bem como os demais princípios constantes nos regimes especiais aplicáveis.

Acompanhar e apoiar juridicamente os processos de avaliação de desempenho (SIADAP e 
Avaliação do Pessoal Docente).

Ref.ª B — Técnico Superior para a área de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
e Formação e Avaliação de Desempenho

Elaborar estudos, projetos e atividades conducentes à definição e concretização das políticas 
da Universidade na área dos recursos humanos, nomeadamente no apoio na tramitação de proces-
sos de recrutamento e seleção, no atendimento aos trabalhadores e na tramitação de processos 
de gestão de carreiras.

Elaboração de contratos de trabalho, no âmbito de procedimentos de recrutamento, especiais 
ou comuns.

Apoiar na manutenção dos processos individuais do pessoal e respetivos registos biográficos.
Organizar os processos de acidentes de trabalho do pessoal.
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Acompanhar a regular aplicação dos sistemas de avaliação de desempenho dos trabalhadores 
da Universidade (SIADAP e Avaliação do Pessoal Docente).

Proceder ao levantamento das necessidades de formação, elaborar e propor os planos, os 
programas e as ações de formação adequados à valorização profissional do pessoal não docente 
e respetiva avaliação.

4 — Requisitos habilitacionais:

a) Ref.ª A — Técnico Superior para a área de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos — Licenciatura em Direito;

b) Ref.ª B — Técnico Superior para a área de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
e Formação e Avaliação de Desempenho — Licenciatura em Psicologia, ou em Gestão ou em 
Gestão de Recursos Humanos

5 — Forma e prazo de apresentação de 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 após a presente publicação, contendo infor-
mação 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).

24 de setembro de 2021. — O Reitor, Emídio Gomes.
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