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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 16673/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para o recrutamento de um técnico superior para a 
área funcional de Segurança e Saúde no Trabalho.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna-
-se público que, por despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, de 31 de março 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 emprego público (BEP), tendo em vista o preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria geral de Técnico Superior, previsto no mapa de 
pessoal não docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, para a 
área funcional de Segurança e Saúde no Trabalho, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Caracterização do posto de trabalho:
O posto de trabalho inerente ao presente procedimento concursal comum envolve o exercí-

cio de funções na carreira/categoria geral de Técnico Superior, tal como descritas no anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, tendo em vista o estudo e implementação de medidas que visem a 
melhoria do desempenho ambiental através da otimização na utilização dos recursos disponíveis, 
das infraestruturas e equipamentos respeitando critérios de sustentabilidade, contribuindo para 
melhorar os níveis de qualidade de vida da Comunidade Académica. O Técnico Superior desem-
penhará funções, designadamente:

Colaborar na definição da política geral relativa à prevenção de riscos e planear e implementar 
o correspondente sistema de gestão;

Desenvolver processos de avaliação de riscos profissionais;
Conceber, programar e desenvolver medidas de prevenção e de proteção, tanto ao nível da 

FMV -ULisboa, como de apoio às equipas de prestação de serviços à comunidade;
Assegurar a organização da documentação necessária à gestão da prevenção e promover a 

informação e a formação dos colaboradores e demais intervenientes nos locais de trabalho;
Inventariação e caracterização dos principais índices de sustentabilidade na FMV -ULisboa;
Acompanhamento na avaliação e controlo de medidas ambientais implementadas pela Fa-

culdade;
Assegurar as funções relacionadas com a saúde e segurança no trabalho e garantir o cum-

primento das regras de segurança nas instalações da FMV -ULisboa, nomeadamente, através da 
implementação das medidas de autoproteção e planos de segurança dos edifícios, bem como, 
promover a realização de formação em segurança e realização de simulacros.

3 — Área de formação académica:
Os candidatos deverão ser titulares de licenciatura ou grau académico superior, nos termos 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional. São requisitos de admissão preferenciais:

a) Candidatos com licenciatura em Eng.ª de Segurança e Higiene no Trabalho, Eng.ª Química 
e Biológica, Biologia e Eng.ª do Ambiente ou outra;

b) Conhecimentos e/ou experiência profissional nas áreas de Gestão Ambiental e Saúde e 
Segurança no Trabalho;

c) Técnico Superior de Saúde e Segurança no Trabalho (nível VI);
d) Certificado de aptidão pedagógica de formador (CAP).
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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.

23 de agosto de 2021. — O Diretor Executivo, João Mingachos.
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