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Aviso (extrato) n.º 3172/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho da 
carreira e categoria de técnico superior.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um (1) posto
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, repu-
blicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e por despacho do Senhor Presidente do 
Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, de 23 de novembro de 2021, faz -se público que a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA) vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar do dia da publicação do presente Aviso, de procedimento concursal comum para o preen-
chimento de um (1) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal da APA, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional: Licenciatura em Química, Eng.ª Química ou outra equiparada, não 
havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

2 — Em conformidade com o estabelecido no Mapa de Pessoal, as funções a exercer são as 
enquadráveis no conteúdo funcional da carreira/categoria de técnico superior, nos termos do mapa 
anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designado 
LTFP, nas áreas de competências da Divisão de Planeamento e Informação da Administração da 
Região Hidrográfica do Norte (Rua Formosa, n.º 254, 4049 -030 Porto).

O posto de trabalho colocado a concurso caracteriza -se, genericamente, pelo exercício de 
funções na Unidade Laboratorial da ARH Norte, cujas competências são as constantes na alínea g) 
do n.º 13 do Despacho n.º 7714/2013, DR, 2.ª série, n.º 113, de 14 de junho, das quais se destacam:

a) Realização de ensaios físico -químicos em matrizes de águas naturais e residuais e de todas 
as tarefas inerentes;

b) Validação de métodos analíticos com vista à acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 
17025:2018;

c) Realização do controlo de qualidade interno;
d) Avaliação de certificados de calibração;
e) Registo informático e validação técnica de resultados laboratoriais;
f) Interpretação de resultados e elaboração de pareceres técnicos;
g) Realização de amostragens em matrizes ambientais.

3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Agência Portuguesa do 
Ambiente, em https://apambiente.pt/apa/recrutamento -e -selecao.

27 de janeiro de 2022. — A Diretora do Departamento Financeiro e de Recursos Gerais, 
Marlene Diniz.
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