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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 19991/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal para ocupação de dois postos de trabalho na cate-
goria de técnico superior. Referência: P048-21-11126.

Nos termos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público 
que, por despacho do Magnífico Reitor, Prof. Doutor Amílcar Celta Falcão Ramos Ferreira, exarado 
a 24/09/2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publi-
cação do presente Extrato no Diário da República, procedimento concursal comum para ocupação 
de 2 postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, do mapa de pessoal da Universidade 
de Coimbra.

1 — Referência do procedimento: P048 -21 -11126.
2 — Local de trabalho: Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra.
3 — Habilitações literárias: Licenciatura nas áreas da Biologia, Bioquímica, Biotecnologia e 

Farmácia.
Requisitos Preferenciais: Bons conhecimentos de Língua Inglesa; Experiência laboratorial e de 

análise e resultados na área da genómica e Sequenciação de Nova Geração (aplicadas à medicina 
e caraterização do microbioma).

4 — Caraterização do posto de trabalho: Funções consultivas, de estudo, planeamento, pro-
gramação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que 
com enquadramento superior qualificado, bem como de outras atividades de apoio especializado, 
nas áreas da atuação operativas da estrutura em que se insere o posto de trabalho, designada-
mente: Apoio técnico a equipamento laboratorial na área da biologia molecular/genómica; Apoio 
à gestão e execução de trabalhos laboratoriais, nomeadamente preparação de amostras de DNA 
e RNA e realização de técnicas de biologia molecular, incluindo Sequenciação de Nova Geração, 
PCR em tempo real quantitativa e para discriminação alélica e sequenciação de Sanger, nas áreas 
da genómica aplicada à medicina, para integração da equipa do Projeto de Capacitação da Região 
Centro para a Medicina Personalizada/de Precisão de Base genómica).

Projeto CENTRO -08 -5864 -FSE -000039 (PEP IN1194), cofinanciado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Regional do Centro 
(CENTRO2020) e por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.

5 — O Aviso de abertura do concurso encontra -se publicado, na íntegra, na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na plataforma eletrónica https://apply.uc.pt/.

7 de outubro de 2021. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, Maria Helena da Silva 
Matos.
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