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AVISO 

PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO DE DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO PARA A DIVISÃO 

DE APOIO TÉCNICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNL 

Torna-se público que, por Despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, datado 

de 28 de dezembro de 2020, se encontra aberto procedimento de recrutamento, com vista à 

contratação de dois Assistentes Operacionais, em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, nos termos do Código do Trabalho e ao abrigo do Regulamento relativo às 

carreiras, ao recrutamento e aos contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador 

em regime de contrato de trabalho da Universidade Nova de Lisboa (Regulamento n.º 577/2017, 

de 13 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 31 de outubro), para 

exercer funções na Divisão de Apoio Técnico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL.  

1. Local de trabalho: Instalações da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, sitas no 

Campus de Caparica, em Caparica. 

2. Conteúdo funcional: 

As funções a executar incidem em: 

• Funções polivalentes de manutenção; 

• Execução de reparações gerais na rede de águas e esgotos; 

• Execução de pequenas reparações de construção civil, carpintaria e serralharia; 

• Manutenção preventiva e corretiva de infraestruturas de Edifícios nas áreas acima 

referidas; 

• Manutenção diária cumprido com as ordens de trabalho e planos de manutenção 

preventiva definidos; 

• Outras tarefas inerentes à função. 

3. Requisitos obrigatórios: 

• Escolaridade mínima obrigatória; 

• Experiência anterior na área de manutenção polivalente; 

• Carta de Condução. 
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4. Requisitos preferenciais: 

• Experiência de reparações gerais na rede de águas e esgotos. 

• Experiência de pequenas reparações de construção civil, carpintaria e serralharia. 

• Disponibilidade Imediata 

5. Apresentação das candidaturas: 

A apresentação das candidaturas deve ser, obrigatoriamente, formalizada mediante 

preenchimento de requerimento tipo, conforme modelo em anexo, e disponível em 

https://www.fct.unl.pt/faculdade/concursos/nao-docentes, acompanhado de curriculum vitae, 

datado, assinado e detalhado, de acordo com o conteúdo do posto de trabalho, cópia do 

certificado de habilitações literárias e outros documentos comprovativos considerados  

relevantes, remetidos para o endereço de correio eletrónico div.rh.ndoc@fct.unl.pt, indicando 

no assunto a referência CT/ND-012/2020-DAT. 

A não entrega de documentos comprovativos dos factos referidos no curriculum vitae, implica 

que os mesmos não possam ser considerados. 

A falta de entrega, dentro do prazo, de requerimento contendo menção explícita da referência 

do presente anúncio, do curriculum vitae e de cópia do certificado de habilitações literárias, 

determinam a exclusão do processo de recrutamento e seleção. 

6. Prazo de apresentação das candidaturas: 

O processo de recrutamento e seleção encontra-se aberto, para efeitos de entrega de 

candidaturas, pelo prazo de seis dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação deste 

aviso. 

7. Métodos de seleção: 

a) Avaliação Curricular 

b) Entrevista profissional de seleção (EPS) 

A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a solidez 

da experiência profissional indicada no CV, bem como os aspetos comportamentais 

evidenciados durante a interação entre o entrevistador e entrevistado, incluindo os 

relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 
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A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores e resulta da seguinte fórmula: 

Classificação final = (40%AC) + (60%EPS) 

Os parâmetros da avaliação e respetiva ponderação dos métodos de seleção constam de ata 

de reunião da comissão de seleção, a facultar aos candidatos sempre que solicitada. 

8. Posicionamento remuneratório: 

A definição do posicionamento remuneratório obedecerá ao disposto no artigo 22º do 

Regulamento, correspondendo à 4ª posição remuneratória, nível remuneratório 4A, de 

acordo com a tabela constante dos Anexos II e III do mesmo. 

9. Composição da Comissão de Seleção 

Presidente: 

Eng.ª Cláudia Patrícia dos Santos Saque; 

Vogais Efetivos:  

Eng.ª Catarina Isabel de Almeida Paulo; 

Dr.ª Ana Sofia Frederico Coelho 

Vogal Suplente:  

Dr.ª Dora Maria Andrade Soares; 

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Universidade NOVA de Lisboa, 

enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,   

 

Divisão de Recursos Humanos 


