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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE ABERTA

Aviso (extrato) n.º 19929/2022

Sumário: Procedimento concursal de recrutamento de um técnico superior, a termo resolutivo 
incerto, para a Unidade de Aprendizagem ao Longo da Vida, da Universidade Aberta.

Torna -se público que, por despacho autorizador da Reitora da Universidade Aberta, Profes-
sora Doutora Carla Padrel de Oliveira, de 27 de setembro de 2022, se encontra aberto a partir da 
publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, pelo prazo 
de 10 dias úteis contados a partir da data de publicação do aviso no Diário da República, para ocu-
pação na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, pelo 
período máximo de execução do projeto UAb Impulso 2025, no âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência, de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, previsto e não 
ocupado, constante do mapa de pessoal da Universidade Aberta, para exercer funções de apoio 
técnico ao projeto, nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na redação atual, conjugados com o artigo 11.º e com o artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 
30 de abril, com a redação dada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro. O referido proce-
dimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego Público, durante 10 dias úteis, após a 
publicação do presente aviso no Diário da República, contendo a indicação dos requisitos formais 
de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção, e demais detalhes, 
podendo ser consultado em www.bep.gov.pt.

6 de outubro de 2022. — A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos, Célia Maria Cruz Fonseca 
de Matos.

315757055 


