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Sumário: Procedimento concursal comum para carreira/categoria geral de técnico superior, no
âmbito do projeto de financiamento MAR-02.05.01-FEAMP-0010 — monitorização sanitária de bivalves.

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 18 de maio de 2022, 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),
com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria geral de Técnico Superior, no âmbito do projeto de financiamento MAR-02.05.01-FEAMP-0010 — «Monitorização sanitária
de bivalves» (FMV/ULisboa, IPMA — I. P., DGAV) — cofinanciado pelo MAR2020, Portugal2020 e
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), na modalidade de relação jurídica
de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
pelo período de 6 meses ou até ao fim da execução do projeto, previsto para 31 de dezembro de 2022.
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) Caraterização nosológica de C. gigas e C. angulata em Portugal;
b) Validação de métodos de diagnóstico/técnicas laboratoriais para deteção dos agentes
patogénicos mais relevantes para C. gigas e C. angulata;
c) Exames de histologia e de anatomo-histopatologia, incluindo diagnóstico;
d) Técnicas de biologia molecular, incluindo PCR e PCR em tempo real;
f) Manutenção de tanques e de sistemas de filtragem.
3 — Área de formação académica: Ser titular do grau de mestre ou superior em Medicina
Veterinária, não se admitindo a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissional, na área de formação acima indicada, assim como, ser detentor de carteira
profissional exarada pela Ordem dos Médicos Veterinários de Portugal, que o habilite à execução
de atos médico-veterinários.
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 Emprego
Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, bem como na página eletrónica da FMV, em www.
fmv.ulisboa.pt.
23 de junho de 2022. — O Presidente da Faculdade, Prof. Doutor Rui Manuel Vasconcelos
e Horta Caldeira.
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