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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto Superior de Agronomia

Aviso (extrato) n.º 15077/2021

Sumário: Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de um investigador(a) 
doutorado(a) no âmbito das atividades do Centro de Investigação em Agronomia, Ali-
mentos, Ambiente e Paisagem (LEAF).

Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de um investigador(a) 
doutorado(a) no âmbito das atividades

do Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF)

De acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar torna -se público 
que o Instituto Superior de Agronomia, vai proceder à abertura, pelo prazo de 20 dias úteis 
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), de concurso de seleção internacional para um lugar de Investigador 
Doutorado(a) Júnior para o exercício de atividades de Gestão da Ciência e Tecnologia na área 
científica de Ciências Biológicas.

As atividades serão exercidas em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo pelo prazo de 3 anos eventualmente renováveis por períodos de um ano até à dura-
ção máxima de 6 anos, com vista à execução de tarefas no âmbito do Financiamento Plurianual de 
Unidades de I&D 2020 -2023 (Componente Programática) atribuído ao Centro de Investigação em 
Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF) com a referência UIDP/04129/2020, aprovado 
e financiado pelo Orçamento de Estado, através da FCT, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri 
e dos critérios de seleção constam do Aviso integral deste procedimento disponível na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), no portal Euraxess e na página da Internet do ISA.

2 de agosto de 2021. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, António Guerreiro 
de Brito.
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