
  

Elementos para elaboração de procedimento 

prévio e procedimento concursal comum

Todos os campos infra são de preenchimento obrigatório pelo Dirigente 

que reporta a necessidade
Instruções de preenchimento

Descrição da habilitação Licenciatura (preferencial) / 12º Ano
Indicar a titularidade da habilitação (Licenciatura ou equiparado 

a licenciado) 

Certificações específicas / Outros requisitos

Experiência em SAP;

Experiência de utilização avançada de Word e Excel;

Experiência de utilização do sistema RT;

Prática de utilização da língua inglesa.  

Experiência e/ou conhecimentos relevantes; Formações 

específicas (ex: conhecimentos aprofundados de informática na 

ótica do utilizador, nomeadamente, em Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook)(Ex: carta de condução)

Competências necessárias para o posto de 

trabalho

Planeamento e organização; iniciativa e autonomia;  responsabilidade e 

compromisso com o serviço; trabalho em equipa e cooperação; inovação e 

qualidade; tolerância à pressão e contrariedades

Deverão ser escolhidas 4 a 6 competências das indicadas na 

folha anexa I com exceção da competência n.º 3 

(Conhecimentos e experiência) que será avaliada no campo 

anterior

Caracterização do posto de trabalho a ocupar

Funções a desempenhar no NUDI - Núcleo de Docentes e Investigadores.

Intervenção nos diversos procedimentos geridos pelo Núcleo, na gestão das 

carreiras docente e de investigação.

Indicação das funções relevantes do Departamento / Área / 

Núcleo, de acordo com o disposto nos Estatutos 

Descrição das tarefas a realizar no posto de 

trabalho

- Recrutamento e contratação de docentes e investigadores de carreira;

- Gestão do período experimental e relatórios trienais; 

- Recrutamento e contratação de docentes especialmente contratados;

- Recrutamento e contratação de investigadores convidados no âmbito de 

projetos de investigação e contratos-programa; 

- Elaboração de contagens de tempo de serviço e pedidos de aposentação;

- Licenças sabáticas, licenças sem remuneração, acumulação de funções e 

cursos breves.

Descrição das tarefas que o trabalhador irá executar na sua 

atividade diária

Horário de trabalho
Apenas preencher se tiver um horário específico e / ou que 

abranja o fim de semana

Local de trabalho 
Núcleo de Docentes e Investigadores (NUDI) da Direção de Recursos 

Humanos do Instituto Superior Técnico

Indicação genérica do local onde é alocado o posto de trabalho e 

referência específica do Departamento / Área / Núcleo

Tipo de contrato Tempo indeterminado Especificação do tipo de contrato 

N.º de postos de trabalho 1 Técnico Superior / Assistente Técnico Indicar a necessidade do n.º de postos de trabalho

Presidente - Luís Miguel Marques Coimbra

Vogal efetivo - Rosa Maria de Almeida Carneiro

Vogal efetivo - Carla Maria de Carvalho Pereira

Vogal suplente - Maria da Glória Santos Pinheiro

Vogal suplente - Cláudia Andreia Moura Pinto

Perfil para Procedimento Concursal

Composição do juri Indicar o presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes


