
 

 

Aviso n.º  

A Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa pretende recrutar, 

mediante mobilidade interna nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), por um período de 6 meses, 1 

técnico superior para exercer funções no Núcleo de Recursos Humanos e 

Gestão Documental.  

A oferta terá as seguintes características: 

1 — Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria; 

2 — Carreira/Categoria: técnico superior. 

3 — Remuneração: Nos termos do disposto no artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2017, 

que prorroga os efeitos do artigo 38.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2015, o 

pagamento da remuneração é efetuado pela posição remuneratória 

correspondente à situação jurídico-funcional de origem em que o trabalhador se 

encontra. 

4 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: 

4.1 — O Técnico Superior deverá desempenhar, entre outras, as funções 

inerentes à organização das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Recursos 

Humanos e Gestão Documental, em especial: 

a) Organizar e movimentar os processos relativos ao recrutamento, seleção 

e provimento, bem como à progressão, prorrogação, mobilidade, 

exoneração, rescisão de contratos; 

b) Instruir os processos relativos a acumulações, faltas e licenças, 

equiparações a bolseiro e dispensa de serviço docente; 

c) Proceder ao levantamento e ao tratamento de dados relativos aos 

recursos humanos, designadamente através de inquéritos, quando a tal 

seja solicitado superiormente; 

d) Fornecer, na sua área de atuação, os elementos necessários à 

elaboração do orçamento anual e às alterações orçamentais; 



e) Proceder à elaboração dos mapas de gestão de pessoal docente e não 

docente, exigidos por lei ou requeridos interna ou externamente 

f) Elaborar respostas às entidades oficiais no que respeita aos reportes 

relativos a recursos humanos (SIOE, Balanço Social, RAF e 

Rebides/INDEZ), bem como a prestação de dados para os planos e 

relatórios de atividades anuais; 

g) Assegurar a uniformização e normalização de procedimentos relativos à 

base de dados de recursos humanos e garantir o seu correto 

carregamento; 

h) Conferir o processamento de vencimentos, pensões provisórias de 

aposentação, bolsas, trabalho extraordinário, ajudas de custo e outros 

abonos, etc; 

i) Elaborar informações e ofícios, etc; 

5 — Requisitos de admissão: 

5.1 — Possuir vínculo de emprego público por tempo indeterminado 

previamente constituído e ser detentor de licenciatura compatível com a 

função. 

5.2. — Requisitos Preferenciais: 

5.2.1 — Licenciatura em Direito ou em Gestão de Recursos Humanos ; 

5.2.2 — Experiência comprovada em gestão de Recursos Humanos em contexto 

de Ensino Superior Público; 

5.2.3 — Experiência no sistema de informação SAP; 

5.2.4 — Domínio de legislação aplicada à Administração Pública com especial 

incidência no Ensino Superior Público; 

 5.2.5 — Bons conhecimentos de informática ao nível de utilizador; 

5.2.6 — Orientação para resultados, responsabilidade e compromisso com o 

serviço; 

5.2.7 — Planeamento e organização, orientado para eficiente gestão de 

prioridades; 

5.2.8 — Trabalho de equipa, cooperação e comunicação; 

6 — Formalização das candidaturas: 



Os interessados/as deverão, no prazo de 10 dias úteis contados da data de 

publicação do presente Aviso, enviar requerimento, com a menção expressa do 

posto de trabalho a que se candidata, dirigido a: 

Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, por correio 

postal, para Av. Prof. Gama Pinto – 1649-003 Lisboa; para o e-mail: 

geral@ff.ulisboa.pt ou entregue pessoalmente no Núcleo de Recursos Humanos 

e Gestão Documental  (entre as 9h30 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 

15h30). 

As candidaturas deverão ser acompanhadas, obrigatoriamente, da seguinte 

documentação: 

6.1 - Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, dele devendo 

constar, para além de outros elementos julgados necessários, as habilitações 

literárias, as funções e atividades que exerce, bem como as que exerceu, com 

indicação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes, assim 

como as ações de formação realizadas, com indicação das instituições 

conferentes, datas de realização e respetiva duração; 

6.2 - Documentos comprovativos das habilitações literárias; 

6.3 - Documentos comprovativos de outras ações de formação frequentadas; 

6.4 - Declaração autenticada e atualizada à data do presente aviso emitida pelo 

serviço de origem, com data igual ou posterior à do presente aviso de abertura, 

da qual conste inequivocamente: 

a) A identificação da relação jurídica de emprego público de que é 

titular; 

b) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 

com indicação do respetivo montante pecuniário; 

c) As atividades que executa no momento da candidatura; 

d) A avaliação do desempenho relativa aos últimos três anos, ou 

sendo o caso, indicação dos motivos de não avaliação em um ou 

mais anos. 

7 — Local de trabalho: Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, sita 

na Av. Prof. Gama Pinto. 1649-003 Lisboa. 

8 — Métodos de seleção — A seleção dos candidatos será efetuada com base 

em análise curricular, podendo ser complementada com uma entrevista. 
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8.1 — Apenas os candidatos pré-selecionados na análise curricular serão 

contactados para a realização da referida entrevista profissional de seleção.  

Mais esclarecimentos poderão ser obtidos presencialmente junto do Núcleo de 

Recursos Humanos e Gestão Documental ou através do e-mail 

geral@ff.ulisboa.pt. 
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