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Aviso (extrato) n.º 2136/2022

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 preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior para desempenhar as seguintes funções 
na Divisão de Clima e Alterações Meteorológicas, com Licenciatura em Engenharia Geográfica, 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Licenciatura em Ciências Geofísicas complementadas 
com Pós -graduação em SIG, para administrar e configurar os Sistemas de Informáticos de Recolha 
e Armazenamento de Dados, bem como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), desenvolver 
cartografia de referência no âmbito meteorológico e climatológico, recorrendo para o efeito à tec-
nologia SIG, implementar produtos específicos, no âmbito das atividades da divisão com recurso 
à tecnologia SIG, no apoio aos projetos de investigação climática, elaborar relatórios periódicos de 
monitorização climática para os diversos sectores de atividade, dois quais se destaca o energético, 
turístico, transportes, agricultura, indústria, investigação e desenvolvimento, construção e saúde.

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