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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Aviso (extrato) n.º 16668/2019

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral do Patri-
mónio Cultural, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o desempenho de funções na área de conservação e restauro dos 
bens arqueológicos de âmbito náutico e subaquático no Centro Nacional de Arqueolo-
gia Náutica e Subaquática (CNANS) do Departamento de Bens Culturais.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior do mapa de pessoal da Direção -Geral do Património Cultural, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o desempenho de funções 
na área de conservação e restauro dos bens arqueológicos de âmbito náutico e subaquático no Centro 
Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) do Departamento de Bens Culturais.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados 
com o artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por despacho da 
Diretora -Geral do Património Cultural, Arquiteta Paula Araújo Pereira da Silva, de 03 de outubro de 
2019, se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), para o preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da 
Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

2 — O preenchimento do posto de trabalho a concurso, na carreira e categoria de técnico 
superior, exige que o(a) candidato(a) esteja habilitado(a) com o grau de licenciatura ou superior, 
em Conservação e Restauro, valorizando -se especialização na área dos bens arqueológicos de 
âmbito náutico e subaquático.

3 — O posto de trabalho a ocupar, com grau de complexidade 3, tal como descrito no anexo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, visa o exercício de funções com responsabilidade 
e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado, tarefas de estudo, pla-
neamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica e 
ou científica, inerentes à respetiva área de especialização e formação académica, no âmbito das 
competências do Departamento dos Bens Culturais da DGPC, mais concretamente as seguintes:

a) Desenvolvimento de ações inerentes ao tratamento laboratorial do espólio arqueológico 
proveniente de meios húmidos e encharcados;

b) Emissão de pareceres sobre conservação preventiva de espólio exumado em trabalhos 
arqueológico de cariz náutico e subaquático;

c) Participação em ações no âmbito da monitorização de sítios arqueológicos localizados em 
meio aquático (ao longo da costa portuguesa);

d) Participação na identificação e localização de achados fortuitos em meio subaquático;
e) Desenvolvimento de eventos de formação e divulgação do Património Náutico e Subaquático.

4 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, o presente procedimento concursal é publicitado integralmente na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), em www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente Aviso e, por ex-
trato na página eletrónica da Direção -Geral do Património Cultural, em www.patrimoniocultural.gov.pt, 
disponível para consulta a partir da data da publicitação na BEP.

8 de outubro de 2019. — A Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, 
Susana Alexandra de Almeida Martins.
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