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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto Superior de Agronomia

Aviso (extrato) n.º 7819/2021

Sumário: Procedimento concursal para preenchimento de nove postos de trabalho como técnico 
superior, no âmbito do Projeto PORBIOTA.

Procedimento concursal comum para o para preenchimento de nove (9) postos de trabalho, na carreira 
e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo incerto com a referência A para 
o perfil de biologia (7 postos de trabalho), e referência B para o perfil de informática (2 postos de 
trabalho), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, 
para exercer funções no Projeto PORBIOTA, PORBIOTA — e -Infraestrutura Portuguesa de Infor-
mação e Investigação em Biodiversidade, ref 22127, financiado por fundos nacionais através da 
FCT, I. P. e fundos da União Europeia através do programa COMPETE PORTUGAL 2020.

Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (doravante 
designada por LTFP) conjugados com o artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro (doravante designada por Portaria) 
torna -se público que, por despacho do Presidente do Instituto Superior de Agronomia, proferido em 
22 de fevereiro de 2021, dado nos termos do n.º 1 do artigo 33.º da LTFP, na sua redação atual, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do 
presente Aviso na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), o procedimento concursal comum 
para preenchimento de 9 posto de trabalho para as funções correspondentes à carreira unicate-
gorial de técnico superior previstas e não ocupadas no mapa de pessoal do Instituto Superior de 
Agronomia, na modalidade de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo, a constituir 
por contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto.

13 de abril de 2021. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, António Guerreiro 
de Brito.

314160414 


