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INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso n.º 13674/2020
Sumário: 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, destinado a candidatos com prévio vínculo de emprego público
por tempo indeterminado ou a termo resolutivo e a candidatos sem vínculo de emprego
público.

Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 40.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março (LOE 2020) e para efeitos
conjugados do disposto no 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 n.º 181, de
16 de outubro de 2019, do Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 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, destinado a candidatos com prévio vínculo de emprego público por tempo
indeterminado ou a termo resolutivo, e a candidatos sem vínculo de emprego público:
1 — Carreira e Categoria — Técnico Superior.
2 — Local de trabalho — Unidade de Apoio à Inovação, Investigação e Desenvolvimento e
Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Setúbal (UAIIDE-IPS), em Setúbal.
3 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1.
4 — Caracterização do posto de trabalho — Funções consultivas, de estudo, planeamento e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão;
Elaboração de pareceres com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades
de apoio geral nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços;
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. A área de atuação será no âmbito da Inovação, Investigação e Desenvolvimento e
Empreendedorismo, englobando, designadamente as seguintes tarefas: Identificar oportunidades de
financiamento e divulgar aos potenciais interessados (direcionada ou de forma mais ampla através
de ferramentas de comunicação); Apoiar a elaboração e submissão de candidaturas, nomeadamente
nos assuntos de natureza administrativa e financeira; Propor, atualizar e divulgar os procedimentos
de gestão de candidaturas e projetos do IPS; Apoiar tecnicamente a preparação de propostas de
investimento diretamente ligadas à investigação e inovação no IPS; Apoiar a execução financeira
dos projetos financiado/cofinanciados e elaborar os respetivos relatórios financeiros; Preparar e
acompanhar as auditorias de projetos e implementar as recomendações; Garantir o cálculo e distribuição de saldos líquidos de projetos, overhead, custos indiretos e outros rendimentos; Contribuir
para a atualização sistemática da área de projetos no sítio da Internet da UAIIDE; Organização de
eventos associados às atividades de investigação e inovação.
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 sitio da internet do
IPS, em www.ips.pt.
4 de agosto de 2020. — A Vice-Presidente, em regime de suplência do Presidente, Prof.ª Ângela Lemos.
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