
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201905/0534

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Expirada

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 0,00

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O posto de trabalho a concurso envolve o exercício de funções da carreira de 
Técnico Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, tendo em vista o desempenho, designadamente:
a) Promover a manutenção funcional dos espaços físicos do ISA em todas as 
suas vertentes, nomeadamente os edifícios e infraestruturas;
b) Providenciar para que os equipamentos e instalações existentes estejam em 
boas condições de utilização, nomeadamente acompanhando as reparações e ou 
beneficiações necessárias e garantindo que os utilizadores obtêm a instrução 
sobre o manuseamento dos equipamentos e as normas de segurança a cumprir;
c) Garantir e zelar pela segurança dos bens, edifícios, pessoas e espaços, 
coordenando ações de planificação de segurança e vigilância;
d) Conceber, estruturar e propor medidas de prevenção e proteção;
e) Acompanhar e coordenar todas as empreitadas efetuadas no edificado e nos 
arruamentos;
f) Colaborar na elaboração das peças de procedimentos pré-contratuais de 
empreitadas de obras públicas e aquisição de bens e serviços nos termos do 
Código de Contratos Públicos;
g) Participar nos processos de concurso no âmbito do Código dos Contratos 
Públicos como membro de júri;
h) Acompanhar tecnicamente a execução de contratos de fornecimento de bens 
e serviços.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária:  Engenharia Civil e/ ou Arquitetura,

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design Arquitectura Arquitectura

Locais de Trabalho
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Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Superior 
de Agronomia da 
Universidade de 
Lisboa 

1 Tapada da Ajuda 1349017 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: — Requisitos preferenciais:
a) Inscrição na Ordem Profissional como Membro Efetivo;
b) Conhecimentos aprofundados de informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, office, desenho assistido por computador, Project, Software de 
cálculo de estabilidade e uso de plataformas eletrónicas de compras públicas, 
designadamente Acingov;
c) Domínio da língua inglesa;
d) Competências de capacidade de análise de informação e sentido crítico;
e) Competências ao nível do relacionamento interpessoal e aptidão para 
cooperar em equipa;
f) Competências de planeamento e organização;
g) Capacidade de adaptação e melhoria contínua;
h) Espírito de iniciativa e autonomia;
i) Ser detentor de Certificado de Aptidão Profissional, mínimo CAP 5, no âmbito 
do exercício de atividade como Técnico Superior de Segurança e Higiene do 
Trabalho.

Envio de Candidaturas para: Instituto Superior de Agronomia, Núcleo de Recursos Humanos, Tapada da 
Ajuda, 1349-017 Lisboa.

Contacto: 213653571

Data Publicitação: 2019-05-17

Data Limite: 2019-05-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República n.º 94/2019, Série II de 2019-05-16 

Texto Publicado em Jornal Oficial: Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia Aviso nº8459/2019 
Recrutamento de um Técnico Superior, para o exercício de funções em regime 
de mobilidade na categoria, para o exercício de funções no Gabinete do 
Património e Infraestruturas (GPI) do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa. Torna-se público que, o Instituto Superior de Agronomia 
da Universidade de Lisboa pretende recrutar 1 (um) Técnico Superior em regime 
de mobilidade na categoria, nos termos do disposto no artigo 92º e seguintes da 
Lei da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas (LTFP) aprovada pela Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, nos seguintes termos: 1 — 
Caracterização da Oferta: 1.1 - Tipo de Oferta: Mobilidade interna na categoria; 
1.2 – Carreira e categoria: Técnico Superior; 1.3 - .Número de postos de 
trabalho: 1 (um); 1.4 – Remuneração: Corresponde à posição remuneratória 
detida na situação jurídico-funcional de origem. 2 — Caracterização do posto de 
trabalho a ocupar: O posto de trabalho a concurso envolve o exercício de 
funções da carreira de Técnico Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, tendo em vista o desempenho, designadamente: a) 
Promover a manutenção funcional dos espaços físicos do ISA em todas as suas 
vertentes, nomeadamente os edifícios e infraestruturas; b) Providenciar para que 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

os equipamentos e instalações existentes estejam em boas condições de 
utilização, nomeadamente acompanhando as reparações e ou beneficiações 
necessárias e garantindo que os utilizadores obtêm a instrução sobre o 
manuseamento dos equipamentos e as normas de segurança a cumprir; c) 
Garantir e zelar pela segurança dos bens, edifícios, pessoas e espaços, 
coordenando ações de planificação de segurança e vigilância; d) Conceber, 
estruturar e propor medidas de prevenção e proteção; e) Acompanhar e 
coordenar todas as empreitadas efetuadas no edificado e nos arruamentos; f) 
Colaborar na elaboração das peças de procedimentos pré-contratuais de 
empreitadas de obras públicas e aquisição de bens e serviços nos termos do 
Código de Contratos Públicos; g) Participar nos processos de concurso no âmbito 
do Código dos Contratos Públicos como membro de júri; h) Acompanhar 
tecnicamente a execução de contratos de fornecimento de bens e serviços. 3 — 
Requisitos de Admissão: 3.1 – Ser titular de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado. 3.2 – Habilitação Académica: Os candidatos deverão 
ser titulares de licenciatura ou grau académico superior, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, preferencialmente 
em Engenharia Civil e/ ou Arquitetura, não havendo possibilidade de substituição 
do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 4 — Requisitos 
preferenciais: a) Inscrição na Ordem Profissional como Membro Efetivo; b) 
Conhecimentos aprofundados de informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, office, desenho assistido por computador, Project, Software de 
cálculo de estabilidade e uso de plataformas eletrónicas de compras públicas, 
designadamente Acingov; c) Domínio da língua inglesa; d) Competências de 
capacidade de análise de informação e sentido crítico; e) Competências ao nível 
do relacionamento interpessoal e aptidão para cooperar em equipa; f) 
Competências de planeamento e organização; g) Capacidade de adaptação e 
melhoria contínua; h) Espírito de iniciativa e autonomia; i) Ser detentor de 
Certificado de Aptidão Profissional, mínimo CAP 5, no âmbito do exercício de 
atividade como Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho. 5 — Local 
de Trabalho: Instituto Superior de Agronomia, sito na Tapada da Ajuda, 1349 – 
017 Lisboa. 6 — Prazo para candidatura: 10 dias úteis a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República. 7 —Formalização de 
candidaturas: Mediante requerimento dirigido ao Presidente do ISA. As 
candidaturas podem ser entregues pessoalmente nos dias úteis, das 10h às 12h 
e das 14h às 16h00, no Expediente do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa, sito na Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa. Não são 
aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 8 — Documentos: a) 
Curriculum vitae atualizado; b) Cópia do documento comprovativo das 
habilitações literárias; c) Cópias dos documentos comprovativos das ações de 
formação frequentadas; d) Quaisquer outros documentos que o candidato 
considere relevantes para a apreciação do seu mérito; e) Declaração de que 
consente ser notificado para o e-mail indicado no curriculum vitae. 9 — Método 
de seleção: Avaliação Curricular e entrevista profissional de seleção. a) A 
Avaliação Curricular será feita com base na análise do curriculum vitae, com 
caráter eliminatório, complementada com entrevista profissional de seleção, 
sendo que apenas serão convocados para a realização de entrevista, os 
candidatos selecionados na avaliação curricular, que preencham os requisitos de 
admissão. 10 — Composição do Júri de Seleção: Presidente, Maria José Gama da 
Silva Cunha, Secretária do Instituto Superior de Agronomia; 1º Vogal Efetivo, 
Nuno Miguel Duarte Rosado, Coordenador do Gabinete de Património e 
Infraestruturas do ISA; 2º Vogal Efetivo, Ester Maria Teixeira de Morais 
Sarmento, Técnica Superior do Núcleo de Recursos Humanos da direção 
Administrativa e Financeira do ISA; 1º Vogal Suplente, Orlanda Cristina Ramos 
Timas, Coordenadora do Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação da 
Direção Administrativa e Financeira do Instituto Superior de Agronomia: 2º Vogal 
Suplente, Cátia Cristina Marques Miguel, Coordenadora do Núcleo de Compras, 
Aprovisionamento e Expediente, da Direção Administrativa e Financeira do ISA.: 
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Vogal 
que lhe suceder na ordem suprarreferida. 29 de abril de 2019 – O Presidente do 
Instituto Superior de Agronomia, Professor Doutor António Guerreiro de Brito. 
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