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Código da Oferta: OE202211/0500

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa 

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Órgão/Serviço: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: A remuneração base detida no serviço de origem.

Suplemento Mensal: 0,00 EUR

Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta Requisitos de Admissão Formalização Candidaturas Descrição do Procedimento
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Faculdade de Arquitetura da Universidade de LisboaMaria Isabel Praça de Almeida Gaspar

Área do Organismo (https://www.bep.gov.pt/Pages/Areas/AreaOrganismo.aspx) Ofertas

Mobilidade Geral Mobilidade Voluntária Programa de incentivos ao interior Ofertas PRR
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Caracterização do Posto de Trabalho: Os Assistentes Operacionais desempenharão as suas
funções nos Serviços Gerais da Área Administrativa
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa, competindo-lhes a execução das seguintes
funções: 
 
a) Apoios elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportar esforço físico;  
b) Assegurar todo o apoio e acompanhamento nas
atividades letivas sempre que solicitado pelos
docentes; 
c) Controlar e coordenar a utilização dos espaços e
material didático que lhe está afeto; 
d) Proceder ao acompanhamento técnico dos
discentes, no que concerne à execução de
trabalhos, no âmbito das unidades curriculares; 
e) Proceder ao acompanhamento e zelar pela
arrumação e limpeza do(s) espaço(s) que lhe está
afeto; 
f) Proceder pontualmente à realização de serviço
externo.

Local Trabalho Nº
Postos

Morada Localidade Código
Postal

Distrito Concelho

Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Lisboa

2 Rua Sá Nogueira - Pólo
Universitário - Alto da
Ajuda

Lisboa 1349055
LISBOA

Lisboa Lisboa

Total Postos de Trabalho: 2

Observações:
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A candidatura deverá ser submetida através do
seguinte endereço de correio eletrónico:
concursosfa@fa.ulisboa.pt 

Relação Jurídica Exigida: Nomeação definitiva 
CTFP por tempo indeterminado 

Requisitos para a Constituição de Relação Jurídica
:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não
dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou
não interdição para o exercício daquelas que se
propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: 4 anos de escolaridade (1º ciclo ensino básico)

Formação Grande Grupo Área de Estudo Área de Educação e
Formação

Programas/conteudos

Desconhecido ou
não especificado

Desconhecido ou
não especificado

Desconhecido ou
não especificado

Desconhecido ou
não especificado

Desconhecido ou não
especificado

Outros Requisitos: Requisitos preferenciais: 
a) Capacidade para prestar apoio à atividade
docente e administrativa; 
b) Capacidade para prestar informações necessárias
aos alunos e aos docentes e colaborar nas atividades
escolares, sempre que solicitado; 
c) Capacidade de colaborar com os restantes
serviços na comunicação com o exterior.
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Envio de candidaturas para: concursosfa@fa.ulisboa.pt

Contatos: recursoshumanos@fa.ulisboa.pt

Data Publicitação: 2022-11-15

Data Limite: 2022-11-29

Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social:

Descrição do Procedimento: AVISO 
 
Recrutamento de 2 (dois) Assistentes Operacionais,
por mobilidade na categoria, para o exercício de
funções nos Serviços Gerais da Área Administrativa
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa 
 
 
Torna-se público que a Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa (FA.ULisboa) pretende
recrutar 2 (dois) Assistentes Operacionais, por
mobilidade na categoria, nos termos do disposto no
artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, nos
seguintes termos: 
1 — A oferta terá as seguintes características: 
 
1.1 — Tipo de oferta: Mobilidade na categoria, pelo
período de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 97.º
da LTFP; 
1.2 — Carreira/Categoria: Assistente Operacional; 
1.3 — Número de postos de trabalho: 2 (dois); 
1.4 — Remuneração: remuneração base detida no
serviço de origem; 
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2 — Caracterização do posto de trabalho: 
O posto de trabalho a concurso envolve o exercício
de funções da carreira e categoria de Assistente
Operacional, de acordo com o descrito no anexo à
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho. 
Os Assistentes Operacionais desempenharão as suas
funções nos Serviços Gerais da Área Administrativa
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa, competindo-lhes a execução das seguintes
funções: 
a) Apoios elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportar esforço físico;  
b) Assegurar todo o apoio e acompanhamento nas
atividades letivas sempre que solicitado pelos
docentes; 
c) Controlar e coordenar a utilização dos espaços e
material didático que lhe está afeto; 
d) Proceder ao acompanhamento técnico dos
discentes, no que concerne à execução de
trabalhos, no âmbito das unidades curriculares; 
e) Proceder ao acompanhamento e zelar pela
arrumação e limpeza do(s) espaço(s) que lhe está
afeto; 
f) Proceder pontualmente à realização de serviço
externo. 
3 — Requisitos de admissão: 
3.1 — Relação jurídica: os candidatos devem ser
detentores de uma relação jurídica de emprego
público, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas, constituída por tempo
indeterminado. 
3.2. — Habilitação Académica: escolaridade mínima
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obrigatória. 
4 — Requisitos preferenciais 
a) Capacidade para prestar apoio à atividade
docente e administrativa; 
b) Capacidade para prestar informações necessárias
aos alunos e aos docentes e colaborar nas atividades
escolares, sempre que solicitado; 
c) Capacidade de colaborar com os restantes
serviços na comunicação com o exterior. 
5 — Local de trabalho: Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa, sita na Rua Sá Nogueira,
Campus Universitário da Ajuda, 1349-063 Lisboa. 
6 – Métodos de seleção: Avaliação curricular
complementada com entrevista profissional de
seleção. 
Apenas serão convocados para a entrevista
profissional de seleção os candidatos que reúnam os
requisitos de admissão e que sejam selecionados na
avaliação curricular. 
7 – Prazo para Apresentação das Candidaturas: 10
(dez) dias úteis a contar da publicação do presente
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP). 
8 - Formalização das candidaturas 
8.1 – A candidatura deverá ser submetida através do
seguinte endereço de correio eletrónico:
concursosfa@fa.ulisboa.pt 
8.2 – No processo de candidatura o candidato deverá
elaborar requerimento dirigido ao Presidente da FA.
ULisboa, do qual conste: 
a) Identificação da referência do posto de trabalho
a que se candidata; 
b) A modalidade de vínculo de emprego público
detido; 
c) Carreira/categoria, posição e nível remuneratório
detido, bem como o respetivo montante; 
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d) Contacto telefónico e endereço eletrónico, bem
como declaração em como consente em ser
notificado para o e-mail utilizado no processo de
candidatura ou indicado no Curriculum vitae. 
O candidato deverá submeter ainda os documentos
indicados no ponto seguinte do presente aviso, bem
como outros documentos que considere relevantes
para a avaliação da sua candidatura. 
8.3 – A candidatura deverá ser acompanhada dos
seguintes documentos, sendo os referidos nas
alíneas a) e b) de caráter obrigatório; 
a) Curriculum vitae devidamente atualizado,
particularmente detalhado no que respeita à área
funcional objeto do presente recrutamento;
b) Digitalização dos documentos comprovativos das
habilitações literárias; 
c) Digitalização dos documentos comprovativos das
ações de formação frequentadas relacionadas com o
conteúdo funcional do posto de trabalho. 
 
9 — Composição do Júri de seleção 
 
Presidente: Maria Isabel Praça de Almeida, Chefe de
Divisão da Área Administrativa da Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa; 
1.º Vogal Efetivo: Alda Maria Rodrigues Pereira
Costa, Encarregada Operacional dos Serviços Gerais
da Área Administrativa da Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Lisboa; 
2.º Vogal Efetivo: Bruno André Medeiros Gonçalves,
Técnico Superior do Núcleo de Recursos Humanos da
Área Administrativa da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa; 
1.º Vogal Suplente: Olga da Conceição Lisboa
Aniceto Domingos, Técnica Superior do Secretariado
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do Conselho Pedagógico da Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa; 
2.º Vogal Suplente: Carla Maria Ribeiro Alves
Sardinha, Técnica Superior do Centro de
Manutenção e Obras do Núcleo de Apoio Técnico e
Manutenção da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa. 
 
A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas
ou impedimentos pelo Vogal que lhe suceder na
ordem suprarreferida. 
 
 
15 de novembro de 2022. — O Presidente, Prof.
Doutor Carlos Francisco Lucas Dias Coelho
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Pesquisar Oferta (Oferta_Pesquisa_basica.aspx)

Pesquisar Resultados (Pesquisa_Resultados.aspx)

Listar Oferta Dirigentes Superiores (../CReSAP/CReSAP_Pesquisa.aspx)

Formulários

Bolsa de Emprego Público

Diploma (../SobreBep/Diploma.aspx)

Objetivos (../SobreBep/Objectivos.aspx)

Funcionalidades (../SobreBep/Funcionalidades.aspx)

Acessibilidade (../Acessibilidade.aspx)

Entidade Gestora (../SobreBep/EntidadeGestora.aspx)

Links Úteis

Oportunidades na UE

Eures (https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt)

EPSO (https://epso.europa.eu/home_pt-pt)

Carreiras Internacionais (http://www.carreirasinternacionais.eu)

Org. Int. do Trabalho (https://www.ilo.org/lisbon/lang--pt/index.htm)

OCDE (http://www.oecd.org/careers/)

Netemprego (IEFP) (http://www.Iefponline.iefp.pt)
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