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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 12523/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de nove postos de trabalho 
para a carreira e categoria de técnico superior.

1 — Nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada 
pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, e na sequência do meu despacho de 08/06/2022, 
torna-se público que 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 ocu-
pação de 9 postos de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, até 30/06/2023, do mapa de 
pessoal do Politécnico de Leiria.

2 — Caraterização dos postos de trabalho. Os postos de trabalho enquadram-se no âmbito de 
nove projetos de IDT aprovados em 2020, pretendendo-se que os técnicos superiores desempenhem 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e/ou científica, nomeadamente: caracterização de materiais; processamento 
de materiais; design/projeto de produtos e sistemas (incluindo CAD/CAM/CAE); fabricação direta 
digital (projeto, processos e materiais), no âmbito dos seguintes Projetos:

Perfil 1 — Projeto: Ecoplast — Materiais compósitos eco sustentáveis para substituição dos 
plásticos convencionais (ANI copromoção);

Perfil 2 — Projeto: Leather.ADD.Wood — Produção de aglomerados híbridos de couro e 
madeira com acabamento superficial em couro (ANI copromoção);

Perfil 3 — Projeto: Metal.Bot — Produção hibrida de componentes metálicos de grandes 
dimensões com recurso a aplicações robóticas (ANI copromoção politécnicos);

Perfil 4 — Projeto: Water2Move — produção de componentes ocos com recurso a espumas 
poliméricas com informação embutida e possibilidade de adição de polímeros mais densos ou 
compósitos na sua superfície (ANI copromoção);

Perfil 5 — Projeto: Add.CompFiber — Additive manufacturing of big composite fiber parts (ANI 
copromoção politécnicos);

Perfil 6 — Projeto: Generative.Thermodynamic — Generative conformal channels for high 
performance heat exchange applications (ANI copromoção);

Perfil 7 — Projeto: iDTool — Technics of Identification of Cutting Tools with RFID tags for smart 
tool management (ANI copromoção);

Perfil 8 — Projeto: AM4CER — Additive Manufacturing for Industrial Ceramics (ANI copromoção);
Perfil 9 — Invisible 5G — Virtually Invisible Small-cells for 5G Densification (ANI copromoção 

politécnicos).

3 — Área de formação académica — Licenciatura ou Mestrado na área temática das Tecno-
logias, subgrupo na área de Mecânica, Metalúrgica, Materiais 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 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.

14 de junho de 2022. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
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