
Locais de Trabalho

Código da Oferta: OE202109/0195

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Organismo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 4ºgrau

Área de Actuação: Núcleo de Relações Internacionais da Divisão Académica do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa

Remuneração: 1872,63

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:

A referida no artigo 17.º do Regulamento Orgânico dos Serviços Administrativos 
e dos Serviços Técnicos do Instituto Superior de Agronomia, de 08 de outubro 
de 2020, em conjugação com as competências genéricas previstas no artigo 6.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, na sua redação atual, dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Deter Licenciatura

Perfil:

Os titulares deverão ser recrutados de entre trabalhadores com relação jurídica 
de Emprego Público por tempo indeterminado previamente constituída que 
possuam cumulativamente:
a) Licenciatura; 
b) Pelo menos seis anos na carreira e categoria de Técnico Superior em 
Instituição de Ensino Superior Universitário;
c) Conhecimentos avançados da língua inglesa, escrita e falada;
d) Competência técnica e experiência para o exercício do cargo a prover, 
designadamente, capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão 
estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, 
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da 
informação e sentido crítico, e experiência profissional na área das Relações 
Internacionais e na sua interface com a área Académica (artigo 17.ºdo ROS-
ISA).

Métodos de Selecção a Utilizar:

Serão utilizados, cumulativamente os seguintes métodos de seleção:
a) Avaliação curricular (AC) que visa avaliar a adequação das competências 
expressas pelo candidato, no curriculum vitae, ações de formação apresentadas 
e outros documentos que façam prova da experiência profissional de cada 
candidato, relativamente às exigências do cargo. 
b) Entrevista pública (EP) que visa obter, através de uma relação interpessoal, 
informações sobre os comportamentos profissionais e pessoais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício do 
cargo. 

Composição do Júri:

Presidente — Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira, 
Professora Associada e Vice-Presidente do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa.
1.º Vogal — Susana Alexandra Coelho Freire, Chefe de Divisão da Divisão 
Académica do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal — Maria João Minhota Antunes Caiado, Coordenadora do Núcleo de 
Mobilidade, Departamento de Relações Externas e Internacionais da 
Universidade de Lisboa;
Vogal Suplente — Maria da Graça Corte-Real Mira da Silva Abrantes, Professora 
Auxiliar e Vice-Presidente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa.

Detalhe de Oferta de Emprego
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Apresentação de Candidaturas

Local: Divisão de Recursos Humanos, Tapada da Ajuda,1349-017 Lisboa

Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser apresentadas até ao termo do prazo fixado e formalizadas 
mediante requerimento de admissão, datado e assinado, dirigido ao Presidente do Instituto 
Superior de Agronomia, acompanhadas dos documentos referidos nos pontos 11 e 12 (ver 
observações gerais), sob pena de exclusão. Estas podem ser entregues pessoalmente em 
horário de expediente (das 10:00h às 16:00h) ou remetidas por correio, em carta registada 
com aviso de receção para Divisão de Recursos Humanos, Tapada da Ajuda, 1349-017 
Lisboa, expedida até ao termo do prazo, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

Contacto: nrh.concursos@isa.ulisboa.pt

Data de Publicação 2021-09-07

Data Limite: 2021-09-21

Observações Gerais: Aviso (extrato) n.º 17007/2021

1 — Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, na sua redação atual, dada pela Lei 
n.º 128/2015, de 3 de setembro e na sequência de despacho autorizador do Presidente do 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, datado de 08 de março de 2021, 
faz -se público que o Instituto Superior de Agronomia pretende abrir, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente anúncio na Bolsa de Emprego Público, 
procedimento concursal para provimento de um titular de cargo de direção intermédia de 4.º 
grau, previsto no Mapa de Pessoal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa, a seguir indicado:
Dirigente Intermédio de 4.º Grau — Coordenador do Núcleo de Relações Internacionais da 
Divisão Académica do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

2 — Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de procedimento para 
recrutamento de titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau. 

3 — Local de Trabalho: instalações do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa sitas na Tapada da Ajuda, 1349 -017 Lisboa. 

4 — Área de atuação: 
A referida no artigo 17.º do Regulamento Orgânico dos Serviços Administrativos e dos 
Serviços Técnicos do Instituto Superior de Agronomia (ROS-ISA), de 08 de outubro de 2020, 
em conjugação com as competências genéricas previstas no artigo 6.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, sem prejuízo de outras funções que lhe venham a ser 
delegadas ou subdelegadas superiormente. 

5 — Remuneração e condições de trabalho: previstas como condições de trabalho e regalias 
sociais as genericamente vigentes para os dirigentes e contratados em funções públicas. 

6 — Duração: pelo período de três anos, eventualmente renovável por iguais períodos de 
tempo, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 já citada. 

7 — Requisitos legais de provimento: Podem candidatar -se a este procedimento de seleção 
os trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam, até ao final do prazo 
para apresentação das candidaturas, os requisitos previstos no n.º 2 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, conjugados com os previstos no artigo 
6.º do ROS-ISA, que reúnam competência técnica e aptidão para o exercício das respetivas 
funções e que possuam conhecimentos e experiência na área para a qual é recrutado.

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

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Aviso (extrato) n.º 17007/2021, Diário da República, n.º 174, 2.ª série, 7 de setembro de 
2021

2



Observações Gerais:

8 — Perfil exigido: 
Os titulares deverão ser recrutados de entre trabalhadores com relação jurídica de Emprego 
Público por tempo indeterminado previamente constituída que possuam cumulativamente:
a) Licenciatura; 
b) Pelo menos seis anos na carreira e categoria de Técnico Superior em Instituição de Ensino 
Superior Universitário;
c) Conhecimentos avançados da língua inglesa, escrita e falada;
d) Competência técnica e experiência para o exercício do cargo a prover, designadamente, 
capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento 
e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, 
capacidade de análise da informação e sentido crítico, e experiência profissional na área das 
Relações Internacionais e na sua interface com a área Académica (artigo 17.ºdo ROS-ISA).

9 — Métodos de seleção:
9.1—  Serão utilizados, cumulativamente os seguintes métodos de seleção:
a) Avaliação curricular (AC) que visa avaliar a adequação das competências expressas pelo 
candidato, no curriculum vitae, ações de formação apresentadas e outros documentos que 
façam prova da experiência profissional de cada candidato, relativamente às exigências do 
cargo. 
b) Entrevista pública (EP) que visa obter, através de uma relação interpessoal, informações 
sobre os comportamentos profissionais e pessoais diretamente relacionados com as 
competências consideradas essenciais para o exercício do cargo. 
9.2 — Classificação final:
A classificação final será expressa na escala de zero a vinte valores e resultará na aplicação 
da fórmula e ponderações previstas, após classificações obtidas nos dois métodos de 
seleção, de acordo com a seguinte fórmula:
CF = (AC x 0,40) + (EP x 0,60)
em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EP = Entrevista Pública.
9.3 — A seleção é feita por escolha, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual. 
9.4 — Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do diploma citado, o Júri pode considerar que 
nenhum dos candidatos reúne as condições para ser designado. 
9.5 — Os candidatos que, através de documentação de candidatura apresentada, 
demonstrem satisfazer os requisitos formais de provimento serão oportunamente 
convocados, por e-mail com recibo de entrega e com pelo menos 5 dias úteis de 
antecedência, para a realização da entrevista e discussão curricular, considerando-se como 
desistência no prosseguimento do procedimento a não comparência dos candidatos na data, 
local e hora indicados. 

10 — Forma, prazo e local de apresentação de candidaturas
As candidaturas deverão ser apresentadas até ao termo do prazo fixado no ponto 1 e 
formalizadas mediante requerimento de admissão, datado e assinado, dirigido ao Presidente 
do Instituto Superior de Agronomia, acompanhadas dos documentos referidos nos pontos 11
 e 12, sob pena de exclusão. Estas podem ser entregues pessoalmente em horário de 
expediente (das 10:00h às 16:00h) ou remetidas por correio, em carta registada com aviso 
de receção para Divisão de Recursos Humanos, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, 
expedida até ao termo do prazo referido no ponto 1, não sendo aceites candidaturas 
enviadas por correio eletrónico.

11 — Requerimento de admissão
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação do procedimento concursal a que a candidatura diz respeito;
b) Identificação do candidato — nome, filiação, estado civil, naturalidade, nacionalidade, 
data de nascimento, número e data do número de identificação pessoal e data de validade, 
número de contribuinte, residência, código postal, número de telefone e contacto/endereço 
eletrónico; 
c) Situação profissional —  serviço a que pertence, natureza do vínculo e carreira e categoria 
detida, organismo a cujo mapa de pessoal pertence, com indicação da unidade orgânica de 
afetação e, ainda, organismo onde exerce funções, com indicação da respetiva unidade 
orgânica, caso os organismos de origem e de exercício de funções não coincidam, e natureza 
do vínculo à Administração Pública;
d) Grau académico concluído com especificação da área;
e) Consentimento para que as comunicações e notificações no âmbito do procedimento 
concursal possam ter lugar por correio eletrónico, feita em declaração simples, manuscrita 
ou não, e devidamente assinada com a assinatura constante do documento de identificação. 

12 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assinado, do qual devem 
constar, designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anteriormente, com 
indicação dos correspondentes períodos e das atividades relevantes, e, bem assim, a 
formação profissional detida (ações de formação, estágios, especializações, seminários, 
conferências, outros); 

3



Observações Gerais:

b) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante fotocópia simples e legível 
do certificado autêntico ou autenticado, donde conste a média final do curso;
c) Fotocópias dos certificados comprovativos de cada ação de formação profissional 
frequentada, com indicação da entidade que a promoveu, período em que a mesma 
decorreu e respetiva duração;
d) Fotocópias de outros documentos instrutórios do curriculum vitae, considerados 
adequados pelos candidatos; 
e) Declaração autenticada do serviço de origem, da qual conste a relação jurídica de 
emprego público, a categoria detida e o tempo de serviço na carreira e em funções públicas;
f) Os candidatos em exercício de funções no ISA estão dispensados da apresentação da 
declaração referida na alínea anterior.

13 — Júri
13.1 — Composição e identificação do Júri: 
Presidente — Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira, Professora 
Associada e Vice-Presidente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.
1.º Vogal — Susana Alexandra Coelho Freire, Chefe de Divisão da Divisão Académica do 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, que substitui o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal — Maria João Minhota Antunes Caiado, Coordenadora do Núcleo de Mobilidade, 
Departamento de Relações Externas e Internacionais da Universidade de Lisboa;
Vogal Suplente — Maria da Graça Corte-Real Mira da Silva Abrantes, Professora Auxiliar e 
Vice-Presidente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.
13.2 — Em caso de dúvida, assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação dos documentos comprovativos das declarações prestadas.
13.3  — O Júri, findo o procedimento concursal, elabora a proposta de designação, com a 
indicação das razões pelas quais a escolha recaiu sobre o candidato proposto, abstendo-se 
de ordenar os restantes candidatos, conforme o disposto nos termos do n.º 6 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

14 — Publicitação da decisão final: 
Os candidatos serão notificados do resultado do procedimento concursal por e-mail com 
recibo de entrega. 
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência 
de interessados, conforme estabelece o n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, o 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar qualquer forma de discriminação.

08 de março de 2021 — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, António Guerreiro 
de Brito.

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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