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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto Superior Técnico

Aviso (extrato) n.º 18392/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal para um técnico superior na área de gestão e 
manutenção de instalações e equipamentos — Iniciativa Sustentabilidade do Instituto 
Superior Técnico.

1 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, faz -se público que se encon-
tra aberto, por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 16 de setembro de 2022, 
procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público por tempo inde-
terminado através de contrato de trabalho em funções públicas, tendo em vista o preen chimento 
de 01 (um) posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto Superior Técnico da carreira e categoria 
de técnico superior, para a área de Gestão e manutenção de instalações e equipamentos — Iniciativa 
Sustentabilidade Instituto Superior Técnico.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Um posto de trabalho a ocupar na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em conformidade com o esta-
belecido no Mapa de Pessoal aprovado para 2022. Funções operativas de execução de tarefas 
técnicas e apoio a projetos em curso, e funções consultivas de estudo, planeamento, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica que fundamentam e preparam a decisão, 
ambas na área da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em instituições de ensino supe-
rior, com incidência em:

Investigação e apoio ao desenvolvimento de ações, programas e projetos de melhoria das 
condições de vivência e de melhoria da eficiência energética nos campi do Instituto Superior Téc-
nico, incluindo a qualidade do ar e a gestão de projetos de mobilidade sustentável nos campi, assim 
como a otimização das metodologias de controlo e supervisão da implementação desses planos.

Realização de auditorias, diagnósticos e inspeções energéticas a equipamentos dos campi 
do Instituto Superior Técnico.

Realização de diagnósticos e inspeções ao uso da água nos campi do Instituto Superior Téc-
nico e implementação de medidas de racionalização do uso da água nos campi.

Utilização de ferramentas de simulação computacional na modelação da implementação de 
medidas de melhoria da eficiência energética nos edifícios dos campi.

Preparação, projeto e cálculo técnico de medidas de eficiência no uso dos recursos (energia, 
água e materiais) e de melhoria das infraestruturas dos campi do Instituto Superior Técnico em 
candidaturas a programas de financiamento nacional e europeu no âmbito da transição energética 
e alterações climáticas.

Realização de relatórios de auditoria, de fundamentação técnica e relatórios de sustentabilidade.

3 — Requisitos habilitacionais: é exigida Licenciatura com preferência numa das seguintes 
áreas: Engenharia e Ciências do Ambiente, Engenharia Mecânica, Eletrotécnica ou Civil, Enge-
nharia e Gestão da Energia, ou Física Tecnológica, não sendo permitida a substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

4 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na bolsa de emprego 
público (BEP), nos termos do artigo 18.º da supramencionada Portaria.

5 — Os elementos previstos no n.º 4 do supramencionado artigo 11.º serão publicitados na 
bolsa de emprego público, nos termos da alínea b) do n.º 1 da citada disposição legal.

19 de setembro de 2022. — A Vice -Presidente para a Gestão Administrativa, Helena Maria 
dos Santos Geirinhas Ramos.
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