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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 19334/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho da categoria 
de técnico superior na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto. Referência: P048-21-11060.

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 
17/09/2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação 
do presente Extrato no Diário da República, procedimento concursal comum para ocupação de dois 
postos 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 -11060.
2 — Local de trabalho: Rómulo de Carvalho — Centro Ciência Viva da Universidade de Coim-

bra, Universidade de Coimbra.
3 — Habilitações literárias: Licenciatura. Requisitos preferenciais: ser detentor do grau de 

Mestre.
4 — Caraterização do posto de trabalho:
Perfil 1: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 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 qua-
lificado, bem como de outras atividades de apoio especializado, nas áreas da atuação operativas 
da estrutura em que se insere o posto de trabalho, designadamente, recolha e sistematização de 
informação relevante para a composição e lançamento de notícias nos meios de comunicação social; 
dinamização de redes sociais e sítios da Internet com ações relacionadas com o projeto e com a 
Ciência Viva, particularmente, as realizadas no âmbito do Rómulo de Carvalho, Centro de Ciência 
Viva da Universidade de Coimbra; organização e apoio na dinamização de ações de Comunicação 
de Ciência, História das Ciências ou outras relacionadas; articulação com o Instituto de Investiga-
ção Interdisciplinar da UC para os aspetos a atender na Comunicação e identidade das ações ou 
do projeto (ex: logos, sítios da internet, formatos de noticias, etc.); outras funções cometidas pelo 
responsável do projeto ou pela Diretoria do Instituto de Investigação Interdisciplinar;

Perfil 2: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 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 qua-
lificado, bem como de outras atividades de apoio especializado, nas áreas da atuação operativas 
da estrutura em que se insere o posto de trabalho, designadamente, apoio na conceção, desenho 
e planeamento das atividades práticas, a realizar como trabalhos laboratoriais de Ciência, prefe-
rencialmente, nas instalações do Rómulo de Carvalho — Centro Ciência Viva da Universidade de 
Coimbra, no acolhimento às escolas, entre outros Públicos -alvo; realização de experiências e outras 
ações práticas, como trabalhos laboratoriais de Ciência, tendo em vista o reforço da Comunicação 
de Ciência, a interatividade com os/as participantes, o aumento do conhecimento e do interesse 
na Ciência, entre outros; outras funções cometidas pelo responsável do Projeto ou pela Diretora 
do Instituto de Investigação Interdisciplinar.

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/.

29 -09 -2021. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria Helena da 
Silva Matos.
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