Concurso para Técnico Superior
Aviso nº 24/IDMEC
Encontra-se aberto concurso para celebração de um contrato de trabalho a termo incerto ao abrigo do
Código do Trabalho, na sua atual redação, sendo fundamento da contratação a execução de serviço
determinado, precisamente definido e não duradouro, no âmbito dos projetos SONDA (PTDC/EMESIS/1960/2020) e Eye in the Sky (PCIF/SSI/0103/2018), financiados por fundos nacionais através da FCT,
nas seguintes condições:
Área Científica: Engenharia de Sistemas e áreas afins
Requisitos de admissão:
a) Ser mestre em Engenharia Aeroespacial ou áreas afins.
b) Deverá possuir comprovada experiência em engenharia de sistemas, aviónica, eletrónica,
programação e sistemas embebidos.
Candidatos que tenham obtido o grau no estrangeiro devem ter o grau reconhecido em Portugal, nos
termos do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.
Funções a desempenhar:
O/A contratado/a irá desempenhar funções na área de engenharia de sistemas, nomeadamente no
desenvolvimento de sistemas embebidos, com foco nas áreas da aviónica e comunicações, no âmbito dos
projetos SONDA e Eye in the Sky, com alocação respetiva de 90% e 10%.
A partir de 01 janeiro de 2024, a alocação será 100% ao projeto SONDA.
Paralelamente, deverá contribuir para as tarefas de testes e validação das soluções desenvolvidas, assim
como nas respetivas ações de disseminação, promoção e transferência de conhecimento efetuadas no
âmbito dos projetos.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no IDMEC, sob a coordenação da Profª. Alexandra
Moutinho.
Duração do contrato: O contrato a termo incerto tem a duração máxima do projeto SONDA, sendo esta
expectavelmente de 16 meses.

Valor do vencimento: o presente procedimento concursal é aberto para o nível remuneratório (NR) 15 da
tabela remuneratória única (TRU) que corresponde a uma remuneração mensal de 1.215,93 Euros.
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Métodos de seleção: O método de seleção basear-se-á nos seguintes critérios: A) avaliação curricular com
enquadramento dos requisitos de admissão e experiência anterior relevante no contexto do plano de
trabalhos, B) carta de motivação e C) entrevista, se for considerada necessária. Em caso de entrevista, a
sua valoração será de 35% (C). Os restantes critérios terão valorações 70% (A) - 30% (B) respetivamente
sem entrevista, ou 45% (A) – 20% (B) com entrevista.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Profª. Alexandra Moutinho
Vogais efetivos: Prof. José Raul Azinheira e Prof. Agostinho Fonseca
Suplentes: Prof. Duarte Valério e Prof. João Reis
Forma de publicitação/notificação dos resultados: todos os candidatos serão notificados através de email do resultado final da avaliação.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 22 de setembro a 06 de outubro 2022, às 18.00h.
As
candidaturas
devem
ser
formalizadas,
obrigatoriamente,
para
o
email
concursosidmec@tecnico.ulisboa.pt, colocando no campo do assunto do email a referência do Edital,
com envio de carta de motivação de candidatura, curriculum vitae e cópia de comprovativo de
habilitações.
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