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Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para dois lugares na categoria de técnico 
superior, no âmbito do projeto P2-Resilis (PRR-C05-i03-I-000104).

Abertura de procedimento concursal comum para dois lugares na categoria de técnico superior,
 no âmbito do projeto P2 -Resilis (PRR -C05 -i03 -I -000104)

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 24 -D/2022, de 30 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2023, torna -se público que, por meu despacho 21 de janeiro 
de 2023 se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, para a constituição de relação jurí-
dica de emprego público a termo resolutivo certo pelo período de 30 meses, com possibilidade de 
prorrogação, no âmbito do Projeto PRR -C05 -i03 -I -000104 e com o nome de P2 -Resilis, tendo em 
vista o preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de técnico superior.

1 — Caraterização do posto de trabalho: o posto de trabalho enquadra -se no âmbito da exe-
cução do Projeto “P2 -Resilis”, para a realização de trabalhos inerentes ao estabelecimento das 
suas linhas de ação, nomeadamente, a instalação de ensaios, realização de operações culturais 
inerentes às culturas da cerejeira e pessegueiro e acompanhamento das plantas com vista à máxima 
rentabilidade das parcelas instaladas, desenvolvimento de atividades de investigação como recolha, 
organização e tratamento de dados, bem como apoio na organização de atividades de divulgação 
e transferência de conhecimento e inovação onde se inclui apoio à elaboração de materiais de 
divulgação, apoio na articulação de tarefas entre todas as equipas envolvidas, desenvolvimento 
de ações de articulação entre as atividades de experimentação e investigação e os produtores e 
Unidades de Investigação.

2 — Requisitos preferenciais e competências: Conhecimentos na área de produção frutícola 
e de acompanhamento de ensaios de campo; deve possuir carta de condução.

3 — Habilitações literárias: Licenciatura na área das Ciências Agrárias — produção vegetal.
4 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e 

dos métodos de seleção constam da publicitação do procedimento concursal na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, e o prazo para apresentação de candidaturas é de 
10 dias úteis contados a partir do presente aviso, cuja publicação integral se encontra disponível 
na Bolsa de Emprego Público.

14 de fevereiro de 2023. — O Presidente, António Augusto Cabral Marques Fernandes.
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