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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

é o Exmo. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Joaquim
Baltazar Pinto, desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação.

Despacho (extrato) n.º 6213/2018

19 de junho de 2018. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
311442379

Por despacho do Exmo. Vice-Presidente do Conselho Superior da
Magistratura, de 19 de junho de 2018, no uso de competência delegada,

PARTE E
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 8672/2018
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento
concursal comum para ocupação de 15 postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do
mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, publicitado pelo
Aviso n.º 9424/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 158, de 17 de agosto — Aviso publicitação/Notificação candidatos.
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril (doravante designada por Portaria), informa-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados,
relativa ao procedimento concursal em epígrafe, foi homologada por
despacho de 14/06/2018 do Senhor Reitor da Universidade de Coimbra,
Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, e afixada nas
instalações da Administração desta Universidade e disponibilizada na
página eletrónica deste serviço (url: www.uc.pt/emprego).
2 — Nos termos dos números 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria são,
desta forma, notificados os candidatos do ato de homologação da lista
unitária de ordenação final.
3 — O processo poderá ser consultado, mediante prévio agendamento,
na Unidade de Atendimento do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
da UC, situado no Polo I da UC, Edifício da Faculdade de Medicina,
1.º piso, Rua Larga, 3004-504 Coimbra. Contactos: endereço de correio
eletrónico — sgrh@uc.pt.
4 — Mais se informa que a este ato administrativo poderão ser acionadas as garantias legalmente previstas.
15 de junho de 2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão
dos Recursos Humanos, Dr.ª Maria do Carmo Mateus.
311431605

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso n.º 8673/2018
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho (LTFP), conjugado com o artigo 19.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que por despacho da
Reitora da Universidade de Évora de 15/03/2018, se encontra aberto,
pelo prazo de dez dias úteis contados a partir da data de publicação
do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho,
da carreira e categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no
mapa de pessoal da Universidade de Évora.

2 — Legislação aplicável: o recrutamento rege-se pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 4.º da portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, foi consultada a Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), tendo a entidade gestora
do sistema de requalificação declarado a inexistência de trabalhadores
em situação de requalificação cujo perfil se adeque às características
do posto de trabalho em causa.
Consultada a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) nos termos do artigo 4.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e de acordo com a atribuição
que é conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 48/2012, foi declarada a inexistência, em reserva de recrutamento,
de qualquer candidato com o perfil adequado, dado ainda não ter
decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de
reservas de recrutamento.
4 — Local de trabalho — Serviços Técnicos da Universidade de
Évora, sito na Rua da Mesquita, n.º 7, 7000-651 Évora.
5 — Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho
caracteriza-se pelo exercício de funções na carreira geral de técnico superior, tal como descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do
artigo 88.º da Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, na área da segurança
no trabalho, sendo as principais tarefas: Prestar informação técnica
nas fases de projeto e de execução, sobre as medidas de prevenção;
Desenvolver processos de avaliação de riscos profissionais, de
análise de acidentes de trabalho e de doenças profissionais; Analisar riscos químicos e industriais e selecionar os equipamentos de
proteção individual adequados; Conceber, programar e desenvolver
programas, planos e medidas de prevenção e de proteção coletiva e
individual, incluindo medidas de autoproteção e segurança contra
incêndio; Planear, organizar e divulgar a informação nos locais de
trabalho, incluindo processos de consulta e de participação dos
trabalhadores.
5.1 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura em Engenharia
Civil e formação complementar de Técnico Superior de Segurança no
Trabalho com CAP nível VI, sem possibilidade de substituição ao nível
habilitacional por formação ou experiência profissional.
5.2 — Requisitos preferenciais e competências:
a) Experiência de trabalho na Administração Pública, em especial em
instituições de ensino superior;
b) Membro efetivo da respetiva ordem profissional;
c) Conhecimento da legislação aplicável às instituições do ensino
superior;
d) Conhecimentos informáticos avançados: Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Access), software de tratamento de dados (SPSS),
software de Projeto e Desenho (Autocad);
e) Capacidade de coordenação, de planeamento e organização;
f) Dinamismo, iniciativa e espírito de equipa;

