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EDITAL PARA A CONTRATAÇÃO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 

CERTO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AO 

ABRIGO DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO (LTFP) E DO ARTIGO 121º 

DA LEI Nº 62/2007, DE 10 DE SETEMBRO (RJIES) 

 

Encontra-se aberto por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de 7 de março de 

2020 concurso para a contratação de um Técnico Superior, no âmbito do projeto EP - 

INTERREG V A España Portugal (POCTEP, Identificador-0745_SYMBIOSIS_II_3_E), 

intitulado “ESTRATEGIA TRANSFRONTERIZA PARA LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN 

EFICIENTE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN: TRANSFERENCIA EMPRESARIAL Y SOCIAL, em 

regime de contrato individual de trabalho a termo certo para a execução de projeto de 

investigação e desenvolvimento, nas seguintes condições: 

 

Descrição do posto de trabalho a concurso: As atividades a desenvolver contempladas no 

âmbito do projeto supracitado fazem parte da Atividade 2 - Experimentação Tecnológica 

Aplicada ao Território. Em particular serão desenvolvidas atividades no âmbito de  (i) análises 

laboratoriais de solos, material vegetal e fertilizantes, incluindo colheita de amostras, (ii) 

instalação, manutenção e colheita em ensaios de avaliação agronómica de fertilizantes, (iii) 

instalação, manutenção e colheita de amostras em ensaios de desenvolvimento de novas 

matérias fertilizantes, (iv) organização de dados obtidos e realização  do seu tratamento 

estatístico,  pesquisa bibliográfica e colaboração na divulgação dos resultados.  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária de Castelo 

Branco. 

 

Natureza do contrato e montante da remuneração mensal: Será celebrado um contrato 

individual de trabalho a termo certo, em que o período normal de trabalho semanal é 35 

horas. A retribuição será de 995,51  € (novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta e um 

cêntimos), correspondente à 1ª remuneratória e 11 nível remuneratório da categoria de 

Técnico Superior , constante do anexo III ao Decreto Regulamentar nº 14/2008, de 31 de 

julho e da tabela remuneratória aprovada pela Portaria nº 1553-C/2008, de 31 de dezembro, 

tendo em consideração a duração semanal do trabalho a prestar. 

 

Duração do contrato: o contrato terá a duração de 8 meses. 

 

Legislação aplicável: artigo 7º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e respetivas alterações, artigo 122º da Lei nº 62/2007, 
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de 10 de setembro (RJIES), em conjugação com o disposto no Código do Trabalho, aprovado 

pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro e com as subsequentes alterações. 

  

Requisitos de admissão: Licenciatura na área das Ciências Agrárias, Biologia ou Química e de 

preferência com especialização ou experiência em análises laboratoriais na área de “solos e 

fertilidade”, em instalação e manutenção de ensaios de validação agronómica de fertilizantes 

e em tratamento estatístico de dados experimentais. 

 

Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será avaliação curricular. No entanto, se 

da aplicação deste método resultar igualdade de valoração entre os candidatos, será aplicado 

o método entrevista. 

A Classificação do método de seleção avaliação curricular será obtida através da seguinte 

fórmula: Classificação final (CF) será dada pela fórmula: CF = 0,7xA+0,3xB 

a) Apreciação do currículo académico, científico, técnico e profissional, de acordo com 

grelha de avaliação (A) 

b) Experiência demonstrada segundo requisitos de admissão solicitados (B) 

 

Composição do júri de seleção: Presidente: Maria do Carmo Simões Mendonça Horta 

Monteiro, Professora Adjunta da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco; vogais efetivos: João Paulo Baptista Carneiro, Professor Adjunto da Escola Superior 

Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco e José Pereira Ribeiro Coutinho, Professor 

Adjunto da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco; Vogais 

suplentes: Pedro de Jesus Sequeira, Professor Adjunto a exercer funções na Escola Superior 

Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco e Maria Cristina Canavarro Teixeira, 

Professora Adjunta a exercer funções na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de 

Castelo Branco. 

 O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo primeiro vogal 

efetivo. 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os candidatos serão notificados, através 

de ofício registado ou através de email com recibo de entrega da notificação, do resultado 

final da avaliação e a lista ordenada por classificação final será disponibilizada na página 

eletrónica do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

 

Prazo limite de apresentação de candidatura: 25 de março de 2020. 

 

Forma de apresentação da candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas através do 

envio de requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, com 
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a identificação do candidato e do concurso em referência. Este requerimento deverá ser 

acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão: 

a) Fotocópia do certificado de habilitações académicas; 

b) Currículo profissional detalhado e atualizado; 

c) Fotocópias comprovativas das habilitações profissionais e da formação profissional 

constantes do currículo profissional. 

      

A entrega da candidatura poderá ser efetuada: 

Pessoalmente, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 12, 6000-084 Castelo Branco, 

durante as horas normais de expediente (das 9:00 às 12.30 horas e das 14:00 às 

17:30 horas); ou através de correio registado e com aviso de receção, expedido até 

ao termo do prazo fixado, para a morada anterior, atendendo-se, neste caso, à data 

do registo. 

 

 11 de março de 2020 - O Presidente, António Augusto Cabral Marques Fernandes. 


