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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 9384/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal para técnico superior a termo certo.

1 — Nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua atual reda-
ção, torna -se público que, por meu despacho de 01/05/2022, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis contados a partir da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da categoria de técnico 
superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, até 
30/06/2023, no âmbito do projeto Knowledge Circle (Projeto 181295 — 04/SIAC/2021 — SIAC).

2 — Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho enquadra -se no âmbito do projeto 
«Knowledge Circle», financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
(Sistema de Incentivos a Ações Coletivas) e liderado pelo Politécnico de Leiria. Respondendo di-
retamente ao Diretor do Centro de Partilha e Valorização do Conhecimento, em articulação com a 
Coordenadora do projeto, o técnico superior a contratar terá a responsabilidade de apoiar na pro-
dução de conteúdos gráficos, para suportes de comunicação digital e física, destinados à promoção 
e divulgação das atividades de transferência de tecnologia e conhecimento previstas no projeto, 
bem como dos seus resultados.

3 — Área de formação académica — Licenciatura nos domínios do Design Gráfico, Design e 
Multimédia, Design de Comunicação ou áreas afins.

4 — Prazo de candidaturas: o prazo de apresentação de candidaturas tem iní-
cio no dia seguinte ao da publicação no Diário da República. A publicação inte-
gral deste procedimento estará disponível na página eletrónica deste Politécnico 
https://www.ipleiria.pt/politecnico/recursos-humanos/concursos-e-contratos/carreira-tecnica-administrativa/, 
assim como no site da Bolsa de Emprego Público.

4 de maio de 2022. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
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