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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto de Ciências Sociais

Aviso (extrato) n.º 19613/2021

Sumário: Procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, para o Serviço de Gestão Académica.

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 01 (um) posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto de Ciências 
Sociais da carreira e categoria de técnico superior, para o Serviço de Gestão Académica.

2 — Caracterização do posto de trabalho: um posto de trabalho a ocupar na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em conformidade com o es-
tabelecido no Mapa de Pessoal aprovado para 2021. O Técnico Superior desempenhará funções 
na Divisão de I&D e Formação Avançada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa, competindo -lhe funções consultivas, de estudo, planeamento, elaboração de pareceres e 
projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades, de apoio geral ou 
especializado, designadamente:

a) Alunos, docentes e orientadores: Prestar informações sobre a oferta formativa do ICS-
-ULisboa, nomeadamente condições de ingresso, frequência e outras; elaborar processos de can-
didaturas e inscrições; organizar os processos individuais relativos aos alunos, no que diz respeito 
à frequência, assiduidade e avaliação; apoiar os docentes no âmbito da atividade letiva; apoiar os 
orientadores nas respetivas funções, designadamente na monitorização das atividades dos orien-
tandos e no cumprimento de prazos de apresentação de trabalhos e teses;

b) Cursos: Colaborar com a Comissão de Estudos Pós -Graduados na preparação de novos 
cursos ou atualização dos existentes e preparação da documentação técnica para avaliação externa 
dos cursos, a cargo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES); apoiar a 
preparação e realização de outros cursos nomeadamente as Escolas de Verão;

c) Provas académicas: Organizar os processos de provas académicas, estabelecer contactos 
com os membros dos júris, marcar as datas das mesmas e secretariar as reuniões de júris sempre 
que necessário;

d) Protocolos de formação avançada: Acompanhar as parcerias nacionais e internacionais de 
formação pós -graduada, estabelecendo os contactos necessários com os serviços das diversas 
entidades envolvidas.

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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