
 
 
Título: Técnico Superior| Serviço de Apoio à Investigação, Tecnologia e Inovação, da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
 
Nos termos previstos no artigo 140º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, 

de 12 de fevereiro, torna-se público que se aceitam candidaturas à admissão de um 

Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do Código 

de Trabalho, para o Serviço de Apoio à Investigação, Tecnologia e Inovação. 

O período normal de trabalho é de quarenta horas de trabalho por semana, de segunda 

a sexta-feira. A remuneração será a acertar conforme os valores aplicáveis aos técnicos 

superiores e constantes da Tabela Remuneratória do Regulamento de celebração de 

contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do 

Porto, acrescida do subsídio de refeição. 

 

1. Poderão candidatar-se todos os indivíduos maiores, possuidores dos seguintes 

requisitos mínimos: 

a) Habilitações literárias - Formação académica superior nas áreas de Economia, 

Ciências Empresariais ou Direito. 

 

Caso o grau tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, 

terá de ser reconhecido por instituição de ensino superior portuguesa, nos termos 

do disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, que aprova o regime 

jurídico de reconhecimento de graus académicos e diplomas de Ensino Superior, 

atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, devendo quaisquer 

formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data limite de candidatura. 

 

2. Condições de preferência: 

a) Experiência profissional mínima de 1 ano em funções similares ao lugar a 

concurso; 

b) Experiência profissional na utilização do sistema de informação da U. Porto 

(SIGARRA); 

c) Conhecimentos intermédios de informática, em particular, na utilização de Word e 

Excel; 

d) Conhecimentos na língua inglesa escrita e falada; 

e) Boa capacidade de expressão e comunicação, oral e escrita; 

f) Elevado sentido de organização e de planeamento; 



g) Autonomia e capacidade de trabalho em equipa; 

h) Disponibilidade imediata. 

 

3. Funções a desempenhar:  

As funções a desempenhar enquadram-se nas atividades de Empregabilidade dos 

estudantes FCUP, envolvendo:  

a) Gestão e promoção dos programas de Estágios em Contexto Empresarial 

promovidos pelas FCUP dirigidos a estudantes de 1.º e 2.º ciclos, em articulação, 

com os Serviços Centrais, nomeadamente com os Serviços Académicos (SA) e 

com o Serviço de Imagem, Comunicação e Cooperação (SICC); 

b) Gestão e promoção de oportunidades de emprego dirigidas a estudantes e alumni 

FCUP, em articulação, com entidades externas à FCUP, e com outras entidades 

constitutivas da U.Porto; 

c) Gestão de comunicação Empregabilidade FCUP, em particular, atender a 

solicitações de estudantes, docentes, empresas e instituições empresariais e/ou 

de investigação, no âmbito destas atividades; 

d) Apoiar a formalização de colaborações institucionais com entidades externas; 

e) Atualização de conteúdos das páginas ligadas à Empregabilidade nos sistemas 

de informação da FCUP (Sigarra e Infociências); 

f) Colaborar nas demais atividades inerentes às competências do SAITI. 

 

4. As candidaturas deverão ser formalizadas exclusivamente na página do concurso 

(https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cnt_cand_geral.concursos_list ) n.º 281, no prazo de 10 dias 

úteis (de 20/04/2022 a 04/05/2022), mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Curriculum vitae em PT e EN;  

b) Cópia do certificado de habilitações;  

c) Carta de Apresentação e Motivação para a função em apreço em PT e EN, bem 

como referência à disponibilidade de início de funções;  

d) Cópia de documento(s) comprovativo(s) de experiência profissional/requisitos 

obrigatórios; 

e) Quaisquer documentos que os candidatos entendam ser relevantes para 

apreciação do seu mérito. 

 

5. A Comissão de Seleção é constituída pelos seguintes elementos: 

 Presidente – Prof.ª Doutora Maria da Conceição Lopes Vieira dos Santos; 



 1.º vogal efetivo – Prof.ª Carla Carmelo Rosa; 

 2.º Vogal efetivo – Dr.ª Joana Maria Neves Moreira Abrantes; 

 3.º Vogal efetivo – Dr.ª Maria Idalina Dias Ferreira. 

 

Vogais suplentes: 

- Dr. Manuel José Barbosa Gomes; 

- Dr.ª Eulália Cristina de Matos Pinto. 

 

O Presidente da comissão é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal 

efetivo e os vogais efetivos pelos vogais suplentes. 

  

6. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição, a Administração Pública, 

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 toda e qualquer forma 

de discriminação. 

 

Esta iniciativa tem um carácter exploratório e não gera compromisso algum com 

eventuais interessados. 

 

Universidade do Porto, 20 de abril de 2022 

 

A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

 

Prof.ª Doutora Ana Cristina Freire 


