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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 19335/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da categoria 
de técnico superior na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto. Referência: P048-21-11115.

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 01 posto de trabalho da 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 -11115.
2 — Local de trabalho: Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra.
3 — Habilitações literárias: Licenciatura em Materiais, Engenharia de Materiais, Engenharia 

Química.
Outros requisitos: experiência em síntese de polímeros, modificação de polímeros por pulve-

rização catódica e caracterização da superfície de materiais poliméricos.
4 — Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções no Departamento de Enge-

nharia Mecânica, no âmbito do projeto DigitalTouchAuto inerentes ao nível habilitacional exigido 
e ao conteúdo funcional da carreira de Técnico Superior, descrito no anexo referido no n.º 2 do 
artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, concretamente:

Caracterização da superfície de peças poliméricas fabricação por moldagem por injeção; mo-
dificação da superfície de peças poliméricas com recurso a várias tecnologias (copolimerização, 
pulverização catódica, entre outras); caracterização das superfícies modificadas (propriedades 
térmicas, químicas, mecânicas e molhabilidade); elaboração de relatórios; produção de artigos 
científicos; reuniões com os elementos do consórcio.

No âmbito do projecto DigitalTouchAuto — Desenvolvimento de soluções avançadas e interati-
vas para painéis interiores do automóvel (POCI -01 -0247 -FEDER -049263), cofinanciado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização (COMPETE 2020), do Portugal 2020.

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/.

1 -10 -2021. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria Helena da Silva 
Matos.
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