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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 23202/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para um posto de trabalho na carreira/categoria geral 
de técnico superior, no âmbito do projeto de financiamento «GlycoMed» (LISBOA -01-
-0247 -FEDER -047033).

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 75 -B/2020, de 31 de dezembro, 
que aprovou o Orçamento de Estado para 2021, torna -se público que, por despacho do Presidente 
da FMV -ULisboa, de 30 de novembro de 2021, se encontra aberto procedimento concursal comum, 
pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação da oferta na bolsa de em-
prego público (BEP), com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria 
geral de Técnico Superior, no âmbito do projeto de financiamento GlycoMed (LISBOA -01 -0247-
-FEDER -047033), na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir por contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, pelo período de 6 meses, eventualmente 
renovável, até ao fim da execução do projeto, previsto para 30 de junho de 2023.

2 — Caracterização do posto de trabalho:
O posto de trabalho do presente procedimento concursal envolve o exercício de funções da 

carreira geral de Técnico Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
tendo em vista o desempenho, entre outras, designadamente:

a) Síntese e clonagem de genes codificadores de um catálogo de enzimas ativas sobre hidratos 
de carbono com aplicação biomédica (GlycoZymes), que visam atuar na modulação da resposta 
imunitária no combate ao cancro e no tratamento de infeções crónicas provocadas por microrga-
nismos produtores de biofilmes;

b) Produção recombinante e purificação de enzimas;
c) Caracterização estrutural e bioquímica de enzimas;
d) Análise da atividade funcional das enzimas para o combate a patologias com elevada mor-

bilidade, como o são o cancro e as infeções crónicas;
e) Gestão e manutenção do funcionamento do laboratório, incluindo controlo da utilização de 

equipamentos;

3 — Área de formação académica:
Ser detentor de titularidade do grau de licenciado ou superior, não se admitindo a possibili-

dade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional, nas áreas de 
formação a seguir indicadas: Biologia Celular e Molecular e Bioquímica;

4 — Indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do Júri 
e dos métodos de seleção consta da publicitação do procedimento concursal na Bolsa de Em-
prego Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, bem como na página eletrónica da FMV, em 
www.fmv.ulisboa.pt.

30 de novembro de 2021. — O Presidente da FMV, Prof. Doutor Rui Manuel Vasconcelos e 
Horta Caldeira.
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