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com a classificação final de 18,64 valores, homologada por despacho 
de 5 de fevereiro de 2018 do Subdiretor -Geral do Património Cultural, 
Dr. Filipe Campos Silva, por delegação.

5 de julho de 2018. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

311490022 

 Aviso n.º 10132/2018

Procedimento concursal com vista ao preenchimento de dois postos 
de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de téc-
nico superior, para a exercer funções na Divisão de Planeamento, 
Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e Património na área do 
aprovisionamento.
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 30.º e 33.º, 

ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e de acordo com o previsto 
na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do Senhor Subdiretor-
-Geral do Património Cultural em substituição, Dr. Filipe Campos Silva, 
de 29 de maio de 2018, encontra -se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data de publicitação do presente Aviso no Diário da Repú-
blica, procedimento concursal para preenchimento de dois postos de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal 
da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), para a exercer fun-
ções na área do aprovisionamento da Divisão de Planeamento, Gestão, 
Controlo, Recursos Financeiros e Património, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento 
na DGPC e não ter sido efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) por ter sido tem-
porariamente dispensada, uma vez que ainda não foi publicitado qualquer 
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento.

3 — Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Regime da valorização 
profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público, apro-
vado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi emitida a declaração de ine-
xistência de trabalhadores suficientes em situação de requalificação.

4 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação pre-
vista no artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, regulamentado pela 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atualizada.

5 — Local e horário de trabalho:
5.1 — Local de trabalho — Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lis-

boa, sem prejuízo das deslocações a realizar aos serviços dependentes 
no âmbito do conteúdo funcional do posto de trabalho.

5.2 — Horário de Trabalho — 09h00 m às 12h30 m e das 14h00 m 
às 17h30 m.

6 — Caracterização do posto de trabalho — Exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria de técnico superior, com grau de com-
plexidade 3, de acordo com o constante no anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, conjugado com o ponto 4.1.4 do Despacho n.º 11142/2012, 
de 7 de agosto, na área do aprovisionamento da Divisão de Planeamento, 
Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e Património (DPGCRFP), 
nomeadamente:

a) Elaborar e acompanhar processos administrativos na área de apro-
visionamento da DPGCRFP;

b) Colaborar com a Unidade Ministerial de Compras efetuando a 
agregação das necessidades de aquisição de bens e serviços de forma 
a disponibilizar informação de compras nos moldes e na periodicidade 
que forem definidos;

c) Elaborar peças procedimentais de aquisições de bens e serviços (ao 
abrigo do Código dos Contratos públicos e Acordos Quadro);

d) Gestão de Contratos em GeRFiP e Base Gov;
e) Participar nos processos aquisitivos como membro de júri;
f) Elaborar rotinas de fecho mensal em GeRFiP;
g) Elaborar e conferir mapas de prestação de contas.

7 — Posicionamento remuneratório — A determinação do posicio-
namento remuneratório do trabalhador recrutado terá como referência 
máxima a 5.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior equi-
valente ao 23.º nível da tabela remuneratória única e será estabelecida 
nos termos do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, logo após 
o termo do procedimento concursal, estando sujeita aos limites impostos 
pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, nomeadamente 
a proibição de qualquer valorização remuneratória dos candidatos, salvo 
se o trabalhador estiver integrado em carreira diferente daquela para a 
qual é aberto o presente procedimento concursal e auferir remuneração 

base inferior à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de técnico 
superior e ao nível 15 da tabela remuneratória única.

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida ou encontrar -se em situação 
de requalificação.

8.2 — Cumprir os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, a saber:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.3 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura, não sendo admi-
tida a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação 
ou experiência profissional.

8.4 — Perfil pretendido:
a) Experiência profissional comprovada na aplicação prática do Có-

digo de Contratação Pública (CCP);
b) Experiência profissional comprovada na gestão de processos de 

aquisição em plataformas eletrónicas de contratação, condição prefe-
rencial plataforma Vortal e Saphety;

c) Experiência profissional comprovada na publicação de contratos 
no basegov;

d) Experiência profissional comprovada na publicação de anúncios 
em DR e no JOUE;

e) Experiência profissional comprovada nas aplicações GeRFiP, AMA 
e SPVE;

f) Elevada experiência na gestão e acompanhamento de procedimentos 
e contratos.

9 — Impedimentos de admissão:
9.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 

se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em requalificação, ocupem posto de trabalho previsto 
no mapa de pessoal da DGPC idêntico aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se pretende o presente procedimento concursal.

10 — Apresentação da candidatura:
10.1 — Prazo — O prazo para apresentação da candidatura é de 

10 dias úteis, contados a partir da data de publicitação do presente Aviso 
no Diário da República.

10.2 — Formalização da candidatura — A candidatura deve ser for-
malizada em suporte de papel, mediante o preenchimento obrigatório 
do formulário próprio de candidatura ao procedimento concursal, a 
que se refere o n.º 1 do artigo 51.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009 e publicado no Diário 
da República n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio, disponível para download 
na página eletrónica da DGPC (www.patrimoniocultural.gov.pt).

10.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte do 
candidato determina a sua exclusão ao procedimento concursal.

10.4 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

10.5 — A entrega da candidatura deve ser efetuada através de carta 
registada com aviso de receção endereçada à Direção -Geral do Patri-
mónio Cultural, sita no Palácio Nacional da Ajuda, 1349 -021 Lisboa, ou 
ser entregue pessoalmente na área de expediente e arquivo, na mesma 
morada, Ala Norte, durante o horário normal de funcionamento do ex-
pediente (das 9h00 m às 12h30 m a das 14h00 m às 17h30m).

10.6 — O formulário de candidatura deve ser acompanhado, sob pena 
de exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum Vitae detalhado, atualizado e assinado, no qual conste 

a residência, telefone, endereço eletrónico, bem como as funções que 
exerce e as que desempenhou anteriormente, com a indicação dos res-
petivos períodos de permanência, assim como a formação profissional 
detida, referindo as ações de formação finalizadas e relacionadas com o 
posto de trabalho caracterizado no ponto 6 do presente Aviso;

c) Fotocópia legível dos documentos comprovativos das ações de 
formação frequentadas, com indicação da entidade que as promoveu, 
período em que as mesmas decorreram e respetiva duração, relacionadas 
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;

d) Quaisquer outros documentos que o candidato considere relevantes 
para a apreciação do seu mérito;
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e) Declaração devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo 
órgão ou serviço de origem do candidato, da qual conste, de maneira 
inequívoca:

i) A modalidade de relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida;

ii) A carreira e a categoria de que é titular;
iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 

com indicação do respetivo valor;
iv) A antiguidade na carreira e na Administração Pública;
v) As avaliações de desempenho, com referência aos valores quanti-

tativos e qualitativos, obtidas nos últimos três períodos de avaliação, ou 
sendo o caso, a indicação dos motivos de não avaliação em um ou mais 
períodos, nos termos e para efeitos da alíneas d) do n.º 2 do artigo 11.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro;

f) Declaração de conteúdo funcional, devidamente autenticada e 
atualizada, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da qual conste a 
caracterização detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao 
posto de trabalho ocupado pelo trabalhador ou, estando o trabalhador 
em situação de requalificação, que por último ocupou.

10.7 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos de admissão, bem como os indispensáveis para efetuar a avaliação 
do candidato, determina a exclusão do procedimento concursal, nos 
termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

10.8 — A não apresentação dos restantes documentos determina 
a não valorização dos factos ou situações que por eles deveriam ser 
comprovados, salvo em caso de mera irregularidade ou quando seja 
de admitir que a sua não apresentação se tenha devido a causas não 
imputáveis a dolo ou negligência do candidato. Neste caso, o júri pode, 
por sua iniciativa ou a requerimento do interessado, conceder um prazo 
suplementar para apresentação dos documentos.

11 — Métodos de Seleção:
11.1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, atentos a urgência do presente 
procedimento concursal, serão utilizados, como único método de seleção 
obrigatório, a prova de conhecimentos (PC) ou a avaliação curricular 
(AC), consoante os casos previstos, respetivamente, no n.º 1 ou n.º 2 
do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e como método de 
seleção facultativo, a entrevista profissional de seleção (EPS), com as 
seguintes ponderações:

a) PC (70 %) + EPS (30 %) — Para os candidatos nas condições 
referida no n.º 1 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;

b) AC (70 %) + EPS (30 %) — Para os candidatos nas condições 
referida no n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

11.2 — Os candidatos que reúnam as condições legalmente previstas 
para serem avaliados por avaliação curricular (AC), podem optar, por 
escrito, pelo afastamento deste método de seleção obrigatório e pela 
aplicação, em substituição, da prova de conhecimentos (PC).

11.3 — Prova de Conhecimentos (PC): visa avaliar os conhecimentos 
académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, 
bem como a sua capacidade analítica e o conhecimento adequado da 
língua portuguesa, necessários ao exercício das funções a concurso. A 
PC tem caráter eliminatório, sendo adotada uma escala de valoração de 
0 a 20 valores, com expressão até às centésimas.

11.3.1 — A prova de conhecimentos (PC) será de natureza teórica, 
revestindo forma escrita e efetuada em suporte de papel, de realização 
individual, incidindo sobre conteúdos de enquadramento genérico e de 
conteúdos específicos diretamente relacionados com as exigências da 
função, tendo por base os temas a que se reportam a legislação men-
cionada no ponto seguinte, bem como as alterações legislativas que 
sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à data da realização 
da prova.

11.3.2 — Legislação recomendada:
a) Decreto -Lei n.º 115/2012, de 25 de maio (Lei Orgânica da Direção-

-Geral do Património Cultural);
b) Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho (Estatutos da Direção -Geral 

do Património Cultural);
c) Despacho n.º 11142/2012, de 7 de agosto, publicado no DR, 2.ª sé-

rie, n.º 158, de 16 de agosto (Criação das unidades orgânicas flexíveis 
da DGPC);

d) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas);

e) Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho);

f) Decreto -Lei n.º 307/1994, de 21 de dezembro, na sua redação atual 
(aprova o regime jurídico da reabilitação urbana);

g) Decreto -Lei n.º 197/1999, de 8 de junho, na sua redação atual 
(aprova o regime de realização de despesas públicas e da contratação 
pública);

h) Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(Código dos Contratos Públicos);

i) Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual (Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso);

j) Decreto -Lei n.º 107/2012, de 18 de maio (diploma legal que regula 
o dever de informação e a emissão de parecer prévio relativos à aqui-
sição de bens e à prestação de serviços no domínio das Tecnologias de 
Informação e Comunicação);

k) Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual 
(regulamenta os procedimentos necessários à aplicação da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso);

l) Decreto -Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro (aprova a orgânica do 
Centro de Competências Jurídicas do Estado);

m) Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado 
para 2018);

n) Portaria 57/2018, de 26 de fevereiro (regulação do funcionamento 
e gestão do portal dos contratos públicos);

o) Decreto -Lei n.º 30/2018, de 7 de maio (estabelece as regras a que 
devem obedecer as aquisições de serviços de viagens e alojamento no 
âmbito de deslocações em serviço público);

p) Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15 de maio (execução do Orçamento 
do Estado para 2018);

q) Portaria n.º 194/2018, de 4 de julho (estabelece os critérios para 
as aquisições de serviços de viagens e alojamento).

11.4 — Avaliação Curricular (AC): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a relevância da experiência profissional 
adquirida, a avaliação de desempenho obtida, a formação realizada 
face às tarefas descritas no ponto 6 do presente Aviso bem como a ha-
bilitação académica, sendo dada preferência a Licenciados em Direito, 
Gestão ou Administração Pública. A AC tem caráter eliminatório, sendo 
adotada uma escala de valoração de 0 a 20 valores, com expressão até 
às centésimas.

11.5 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados, nomeadamente os aspetos relacionados com 
a capacidade de expressão e fluência verbal, motivação e interesse pelo 
posto de trabalho a ocupar, sentido crítico e inovação e qualidade da 
experiência profissional. A EPS é pública e tem caráter eliminatório, 
sendo cada parâmetro avaliado segundo os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, 
obtendo -se o resultado final através da média aritmética simples das 
classificações dos parâmetros avaliados.

12 — A classificação final dos candidatos que completem o procedi-
mento será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com arredondamento 
até às centésimas, em resultado da média aritmética ponderada das clas-
sificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, de acordo 
com as fórmulas definidas no ponto 11.1 do presente Aviso.

12.1 — Consideram -se excluídos os candidatos que obtiverem uma 
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer dos métodos de seleção 
ou que não comparecerem à sua realização, não lhes sendo aplicado o 
método seguinte.

13 — Composição e identificação do júri — O júri do presente pro-
cedimento concursal tem a seguinte composição:

Presidente — Filipe Campos Silva, Subdiretor -Geral do Património 
Cultural;

1.º Vogal Efetivo — Paula Cristina Mateus Azevedo, Chefe da Di-
visão de Planeamento, Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e Pa-
trimónio;

2.º Vogal Efetivo — Pedro de Almeida Marques, Técnico Superior 
da Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo;

1.º Vogal Suplente — Manuel Correia Diogo Baptista, Diretor do 
Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo;

2.º Vogal Suplente — Lina Paula Rodrigues Marques Afonso, Técnica 
Superior da Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo.

13.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo 1.º vogal efetivo.

14 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos 
têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que o solicitem.
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15 — Notificação e exclusão dos candidatos:
15.1 — Os candidatos admitidos serão convocados para realização 

dos métodos de seleção, nos termos previstos no artigo 32.º e por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

15.2 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22 de janeiro, os candidatos excluídos em cada uma das 
fases do procedimento concursal serão notificados por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria para a realização 
de audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

15.3 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da DGPC e disponibi-
lizada na sua página eletrónica (www.patrimoniocultural.gov.pt).

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer discriminação”.

17 — Critérios de ordenação preferencial:
17.1 — Em situações de igualdade de valoração, os critérios de desem-

pate a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

17.2 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o 
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de 
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios 
de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supra referido.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação, será afixada em local visível e público nas instalações da DGPC e 
disponibilizada na sua página eletrónica (www.patrimoniocultural.gov.
pt), sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República 
com informação sobre a sua publicitação.

19 — Reservas de recrutamento: O presente procedimento con-
cursal rege -se pelo disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente Aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à respetiva publicação no Diário da República, na página eletrónica 
da DGPC (www.patrimoniocultural.gov.pt) e em jornal de expansão 
nacional, por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data 
da referida publicação.

21 — Em tudo o não expressamente previsto no presente Aviso, o con-
curso rege -se, designadamente, pelas disposições atualizadas constantes 
da Lei n.º n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto -Lei n.º 121/2008, de 11 de 
julho, Portarias n.os 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, pela Constituição da República Portuguesa e pelo Código 
do Procedimento Administrativo.

22 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

6 de julho de 2018. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

311487561 

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
E EDUCAÇÃO

Inspeção-Geral da Educação e Ciência

Despacho n.º 7152/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 4 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho de Sua 
Excelência a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, 
de 1 de março de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
interna, na Inspeção -Geral da Educação e Ciência, do assistente técnico 
João Paulo Almeida Pinto, na carreira/categoria de assistente técnico, 
posicionado entre a 4.ª e 5.ª posição remuneratória, e o nível entre o 9 
e 10, nos termos previstos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com efeitos à data da referida autorização.

4 de julho de 2018. — O Inspetor -Geral, Luís Capela.
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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Aviso n.º 10133/2018
1 — Concursos para recrutamento de investigadores auxiliares — Nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 120.º do Decreto -Lei n.º 25/2017, 
de 3 de março, e da publicação da deliberação (extrato) n.º 376/2018 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 63, de 2018 -03 -29, de 
nomeação e com a composição dos respetivos júris, torna -se público que 
por deliberação do Conselho Diretivo do LNEC, I. P., de 2017 -12 -06, foi 
autorizada a abertura, pelo prazo de 30 dias úteis, de quatro concursos 
externos para recrutamento de quatro investigadores auxiliares, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo deter-
minado, do mapa de pessoal deste Laboratório Nacional, pelo período 
de um ano, eventualmente renovável até ao limite de 3 anos, visando o 
preenchimento de um posto de trabalho em cada concurso nas seguintes 
áreas científicas:

Barragens (1 posto de trabalho);
Estruturas (1 posto de trabalho);
Engenharia Sanitária e Ambiental (1 posto de trabalho)
Mecânica dos Solos (1 posto de trabalho).

As áreas científicas referidas correspondem às áreas científicas dos 
bolseiros de pós -doutoramento do LNEC abrangidos pelo n.º 1 do ar-
tigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com a alteração 
introduzida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho.

Para efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento neste organismo, tendo sido dado cumprimento ao artigo 34.º 
do Regime da valorização profissional dos trabalhadores com vínculo 
de emprego público, aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio. 
A Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públi-
cas (INA), entidade gestora do sistema de requalificação, informou não 
haver investigadores auxiliares com o perfil pretendido.

2 — Natureza e validade dos concursos
2.1 — Os concursos consistem na apreciação do curriculum vitae e 

da obra científica dos candidatos.
2.2 — Os concursos são válidos apenas para o preenchimento dos 

postos de trabalho indicados, isto é, a validade dos concursos caduca 
com a ocupação dos postos de trabalho.

3 — Legislação aplicável — Os presentes concursos regem -se pelas 
disposições do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua atual redação, e subsidiariamente pela Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
na parte que lhe é aplicável.

4 — Conteúdo funcional — Cabe ao investigador auxiliar executar, 
com caráter de regularidade, atividades de investigação e desenvolvi-
mento e todas as outras atividades científicas e técnicas enquadradas 
nas missões deste Laboratório Nacional, incluindo:

a) Participar na conceção, desenvolvimento e execução de projetos 
de investigação e desenvolvimento e em atividades científicas e técnicas 
conexas;

b) Orientar os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos projetos a seu 
cargo;

c) Colaborar no desenvolvimento de ações de formação e capacitação 
no âmbito da metodologia da investigação e desenvolvimento;

d) Acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos 
bolseiros e demais formandos acolhidos no LNEC, e participar na sua 
formação;

e) Orientar e participar em programas de formação da instituição;
f) Orientar teses de estudantes do ensino superior, designadamente de 

licenciatura, de pós -graduação, de mestrado e de doutoramento;
g) Disseminar e publicar os resultados não confidenciais da atividade 

científica e técnica desenvolvida;
h) Exercer as funções para que haja sido eleito ou designado e parti-

cipar nas sessões dos órgãos colegiais do LNEC.

5 — Local de trabalho — Avenida do Brasil, n.º 101, 1700 -066 Lisboa.
Para cada um dos concursos referidos em 1, as atividades de inves-

tigação serão exercidas, respetivamente, no:
Departamento de Barragens de Betão, Núcleo de Observação;
Departamento de Estruturas, Núcleo de Observação de Estruturas;
Departamento de Hidráulica e Ambiente, Núcleo de Engenharia Sa-

nitária;


