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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 13919/2019

Sumário: Procedimento concursal comum com vista à ocupação de dois postos de trabalho, na 
carreira e categoria de técnico superior.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2019 (LOE2019) e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 4 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, na sua atual redação (adiante LTFP) e no n.º 4 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por meu despacho de 8 de março de 
2019, foi autorizada a abertura, de procedimento concursal comum com vista à ocupação de dois 
postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior, modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Caracterização dos postos de trabalho: um posto de trabalho na categoria e carreira geral 
de Técnico Superior para o exercício de funções no Gabinete de Projetos (Referência A) e um posto 
de trabalho na categoria e carreira geral de técnico superior para o exercício de funções no Centro 
de Partilha e Valorização do Conhecimento (Referência B) Politécnico de Leiria, para desempenhar 
as funções correspondentes ao grau de complexidade 3, em conformidade com o previsto no anexo 
referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

Referência A

Apoio a candidaturas institucionais e projetos IC&DT financiados, incluindo a elaboração e 
verificação de orçamentos e planos de viabilidade financeira;

Divulgação, acompanhamento e apoio das candidaturas de investigadores e unidades de 
investigação do Politécnico de Leiria a projetos de IC&DT;

Gestão de informação e elaboração de relatórios de gestão com a informação a respeito dos 
projetos e atividades de IC&DT candidatados e em execução pelo Politécnico de Leiria;

Apoio à tramitação dos concursos para Bolsas de Investigação em curso no Politécnico de 
Leiria;

Apoio à dinamização de iniciativas que potenciem a comunicação e articulação entre investi-
gadores e unidades de investigação de diferentes áreas disciplinares;

Apoio à dinamização de iniciativas que potenciem a comunicação e articulação entre inves-
tigadores e unidades de investigação do Politécnico de Leiria e parceiros externos nacionais e 
internacionais para promoção de candidaturas a projetos de IC&DT.

Referência B

Apoio a candidaturas institucionais e projetos IC&DT financiados;
Gestão de informação e elaboração de relatórios de gestão com a informação a respeito dos 

projetos e atividades de IC&DT candidatados e em execução pelo Politécnico de Leiria;
Gestão de Propriedade Intelectual, envolvendo: contactos e orientação inicial junto dos inven-

tores, apoio à submissão de pedidos de registo/redação de pedidos de registo, acompanhamento 
dos processos em curso, manutenção dos registos concedidos, processos de licenciamento;

Marketing tecnológico (interno e externo), envolvendo: prospeção contínua de tecnologias em 
desenvolvimento; produção de suportes de comunicação das tecnologias desenvolvidas; organi-
zação de eventos de divulgação interna e externa das tecnologias desenvolvidas no âmbito das 
atividades de I&D;

Suporte à criação de empresas Spin -off, em articulação com as incubadoras e outros parceiros 
do Politécnico de Leiria;

Organização e implementação de programas de estímulo ao empreendedorismo;
Organização e implementação de ações e eventos de ligação à sociedade, incluindo ao meio 

empresarial e outras entidades, incubadoras e aceleradoras.
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3 — Área de formação académica: Titularidade de licenciatura em Ciências Exatas e da En-
genharia, Gestão, Economia ou áreas afins.

4 — Prazo de candidaturas: o prazo de apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte 
ao da publicação no Diário da República. A publicação integral deste procedimento estará disponível 
na página eletrónica deste Politécnico https://www.ipleiria.pt/recursos -humanos/concursos/ assim 
como no site da Bolsa de Emprego Público.

31 de julho de 2019. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
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