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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto de Ciências Sociais

Aviso (extrato) n.º 19414/2021

Sumário: Procedimento concursal para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, para a área de gestão financeira.

1 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2020, de 11 de janeiro, faz  -se público que se encontra 
aberto, por despacho da Diretora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa de 
4 de outubro de 2021, procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado através de contrato de trabalho em funções públicas, tendo em 
vista o preenchimento de 02 (dois) postos de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto de Ciências 
Sociais da carreira e categoria de técnico superior, para a área de Gestão Financeira.

2 — Caracterização do posto de trabalho: dois postos de trabalho a ocupar na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em conformidade com o 
estabelecido no Mapa de Pessoal aprovado para 2021. O Técnico Superior desempenhará funções 
na Divisão Administrativa e Financeira do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 
competindo -lhe, designadamente: a) Realizar o controlo e registo contabilístico da arrecadação 
de receitas próprias; b) Processar a faturação de serviços ao exterior; c) Proceder ao registo de 
clientes e fornecedores, e controlo das respetivas contas; d) Proceder ao controlo e registo dos 
movimentos de despesa; e) Verificar a conformidade legal das despesas; f) Elaborar guias de pa-
gamento das execuções fiscais e contributivas; g) Realizar conciliações bancárias; h) Controlo de 
receita de propinas e de projetos de investigação científica; i) Arrecadação e controlo de receita por 
meios eletrónicos automáticos (pagamentos por TPA virtual, por referência SIBS ou débito direto; j) 
Implementar a contabilidade analítica; k) Manter atualizado o arquivo, os documentos contabilísti-
cos, o inventário e cadastro dos bens do Instituto; l) Instruir os processos de contratação pública a 
seu cargo e assegurar a conservação e distribuição dos artigos em stock; m) Acompanhamento da 
execução financeira dos projetos de investigação, nomeadamente de projetos internacionais, e do 
financiamento plurianual das Unidades de Investigação; n) Articulação com os restantes serviços 
do ICS -ULisboa dos recursos técnicos para apoio à atividade dos Investigadores e dos projetos 
de investigação em curso; o) Contactos com as entidades financiadoras e parceiros em projetos 
nacionais e internacionais; p) Análise, acompanhamento e preparação de respostas a auditorias 
externas realizadas ao ICS -ULisboa e aos projetos de investigação; q) Colaboração nas demais 
tarefas dos serviços financeiros.

3 — Requisitos habilitacionais: é exigida Licenciatura, não sendo permitida a substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

4 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na bolsa de emprego 
público (BEP), nos termos do artigo 18.º da supramencionada Portaria.

5 — Os elementos previstos no n.º 4 do supramencionado artigo 11.º serão publicitados na 
bolsa de emprego público, nos termos da alínea b) do n.º 1 da citada disposição legal.

4 de outubro de 2021. — A Diretora, Karin Elizabeth Wall Gago.
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