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INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso n.º 14485/2019
Sumário: Autorizada a abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relação
jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas.

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (LOE 2019) e para
efeitos conjugados do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), e na alínea a)
do artigo 3.º e no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por
despacho do Presidente do IPS, datado de 5 de dezembro de 2018, foi autorizada a abertura, pelo
período de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso na bolsa de emprego
público (BEP), do seguinte procedimento concursal comum, na modalidade de relação jurídica de
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em período experimental, restrito a candidatos detentores de prévio vínculo de emprego público
por tempo indeterminado:
1 — Carreira e Categoria — Assistente Técnico.
2 — Local de trabalho — Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico
de Setúbal, no Barreiro.
3 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1
4 — Caracterização do posto de trabalho — Apoio às oficinas e laboratórios de Engenharia
Química e Biológica, com funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade nas áreas
de atividade para que é aberto o procedimento, designadamente: assistência na preparação das
aulas práticas laboratoriais e projetos científicos, no que respeita ao material e aos equipamentos;
participação na manutenção do material e equipamento de laboratório; organização de laboratórios (v. g. materiais, instrumentos, equipamentos, reagentes); gestão de stocks de consumíveis e
reagentes; execução de operações unitárias laboratoriais (nomeadamente filtração, centrifugação,
extração, destilação, etc.); preparação de meios de cultura para cultivo de microrganismos e soluções para análises químicas, bacteriológicas e outras.
5 — A publicação integral do presente Aviso será efetuada no dia útil seguinte à publicação
no Diário da República, na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.pt e no sítio da Internet do
IPS, em www.ips.pt.
29 de julho de 2019. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
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