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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 15051-B/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior na moda-
lidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para o 
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (Pro-
jeto UIDP/00350/2020) para exercício de funções na área de sistemas ambientais e 
recursos.

1 — Nos termos e para efeitos dos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, conjugados 
com o artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que por despacho 
de 30 de maio de 2020 do Reitor da Universidade do Algarve, se encontra aberto pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data de publicação do aviso integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de 3 anos, renovável 
uma única vez, Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve 
(Projeto UIDP/00350/2020).

2 — Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções equiparadas à carreira geral 
de técnico superior, tal como descritas no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTPF, na 
área de Sistemas Ambientais e Recursos, nomeadamente, de gestão e trabalho laboratorial, exe-
cução e desenvolvimento de protocolos na área das ciências biológicas, químicas e bioquímicas, 
gestão e manutenção de equipamentos laboratoriais e de stocks de reagentes, recolha de dados 
experimentais, tratamento e gestão de dados ou bases de dados.

3 — Habilitações académicas: Mestrado em Engenharia do Ambiente ou Biológica ou Biotec-
nologia ou Bioquímica ou áreas afins.

4 — Posição remuneratória: 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de técnico supe-
rior, a que corresponde o 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única e a remuneração 
mensal ilíquida de 1.205,08 €.

5 — O aviso integral do procedimento concursal será disponibilizado na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), no endereço www.bep.gov.pt, e na página eletrónica da Universidade do Algarve, 
em www.ualg.pt.

17 de setembro de 2020. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Maria Carlos 
Ferreira.
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