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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 15346/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da 
categoria de técnico superior.

1 — Nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 
torna -se público que, por meu despacho de 24/06/2022, 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, pelo período de 
24 meses para exercício de funções nas equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR) — Programa Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos, para a realização do projeto desig-
nado por Skills4Future, enquadrado no Convite n.º 002/C06 -i03.03/2021 e n.º 002/C06 -i04.01/2021.

2 — Caraterização do posto de trabalho: ao posto de trabalho a ocupar corresponde, em con-
formidade com o conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, na 
carreira e categoria de técnico superior, funções consultivas, de estudo, planeamento e avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica no âmbito das competências das equipas das 
dimensões estruturantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de entre estas, destaca -se 
o apoio ao projeto Skills4Future, nomeadamente ao nível da caracterização da intervenção através 
de conceção de mapas de quantidades, peças desenhadas e de cadernos de encargos. Assim 
como, avaliação de propostas, acompanhamento e revisão de projetos de execução, contratação 
e acompanhamento de obra, e conceção de toda a documentação necessária relativa à execução 
do financiamento e do registo da intervenção.

3 — Área de formação académica — licenciatura na área de Engenharia Civil, conforme 
expresso na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não se colocando a possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

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/politecnico/recursos-humanos/concursos-
e-contratos/carreira-tecnica-administrativa/, assim como no site da Bolsa de Emprego Público.

25 de julho de 2022. — O Pró -Presidente, José Carlos Gomes.
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