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carreira e categoria de assistente técnico.

Abertura de procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho
da carreira e categoria de assistente técnico

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da lei geral do trabalho 
em funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 11.º 
da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, torna -se público que por meu 
despacho de 10/05/2022, se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público, para 
preenchimento de um (1) posto de trabalho da carreira/categoria de assistente técnico do mapa 
de pessoal da Direção -Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercício de funções na 
Divisão de Planeamento e Gestão da Informação.

2 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio e dos arti-
gos 2.º e 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema 
de valorização (DGAEP), que declarou a inexistência de trabalhadores em sistema de valorização 
cujo perfil se adequasse às características do posto de trabalho em causa.

3 — Não existem candidatos disponíveis em reserva de recrutamento interna conforme esta-
belecido no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual.

4 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da lei geral do trabalho em funções públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento é restrito a candidatos que 
já são detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

5 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação prevista no artigo 37.º da 
lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, regula-
mentado pela Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual.

6 — Caracterização do posto de trabalho: Efetuar o tratamento documental na Base Bibliográ-
fica da DGADR (registo da cotação, carimbagem, catalogação e armazenamento dos documentos) 
utilizando o software KOHA; Prestar serviço de atendimento de utilizadores internos e externos, 
ajudando os mesmos na pesquisa bibliográfica; Registar informaticamente as publicações periódicas 
no respetivo Kardex; Gerir os empréstimos dos utilizadores da DGADR; Realizar o empréstimo inter-
bibliotecário e obtenção de documentos; Proceder à arrumação de livros e periódicos nas estantes 
em conformidade com as normas; Preparar e divulgar os instrumentos de difusão pelos serviços da 
DGADR, nomeadamente legislação e entrada de novas monografias e periódicos; Executar outras 
tarefas, de complexidade e responsabilidade equiparáveis, atribuídas pontualmente pelo superior 
hierárquico, no âmbito do conteúdo funcional; Apoio em diversas tarefas administrativas no âmbito 
do trabalho da divisão.

7 — Habilitações literárias exigidas: 12.º de escolaridade geral, com possibilidade de substitui-
ção por experiência profissional mínima de 5 anos no exercício de funções públicas que caracterizam 
o posto de trabalho a ocupar, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 34.º da lei geral do trabalho 
em funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

8 — Os demais elementos caracterizadores do presente recrutamento (texto integral) serão 
publicitados na bolsa de emprego público até ao 1.º dia útil seguinte à data da presente publicação.

27 de maio de 2022. — O Diretor -Geral, Rogério Lima Ferreira.

315380307 


