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Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.

Aviso (extrato) n.º 2135/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior para a Divi-
são de Clima e Alterações Climáticas.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, torna -se público que, por despacho do Conselho Diretivo, de 27 de outubro de 2021, 
por delegação de competência nos termos da Deliberação n.º 617/2020, encontra -se aberto, por 
um período de 10 dias úteis a contar da data da publicação integral do aviso na bolsa de emprego 
público (BEP), o procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, previsto no Mapa de Pessoal para o ano 2022, para preenchi-
mento de um (1) posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior para desempenhar as 
seguintes funções na Divisão de Clima e Alterações Meteorológicas, com licenciatura em engenha-
ria eletrónica ou área equivalente, para operar a rede de estações meteorológicas de superfície e 
aerológicas do IPMA, I. P., configurar os dispositivos eletrónicos que constituem os equipamentos 
meteorológicos que compõem as estações meteorológicas automáticas; assegurar a execução das 
ações relativas à manutenção dos parques meteorológicos, nos quais se encontram instalados os 
equipamentos que constituem as estações meteorológicas; desenvolver ações de manutenção e 
calibração preventiva e corretiva dos equipamentos de observação meteorológica, sensores e equi-
pamentos de comunicação, gerir e configurar os sistemas de comunicações associados à recolha 
de dados obtidos nos sistemas de observação meteorológico.

20 de janeiro de 2022. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge Miguel Alberto de Miranda.
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