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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto Superior Técnico

Aviso (extrato) n.º 18394/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal para assistente técnico para a área de gestão e 
manutenção de instalações e equipamentos — obras e instalações mecânicas.

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 preenchimento de 
01 (um) posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto Superior Técnico da carreira e categoria 
de assistente técnico, para a área de Gestão e manutenção de instalações e equipamentos — obras 
e instalações mecânicas.

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 de natureza executiva, de aplicação 
de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio 
de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação 
dos órgãos e serviços, designadamente realização de operações de manutenção preventiva ou 
corretiva em instalações AVAC, entre as quais: soldadura de tubagem de cobre, diagnóstico de 
avarias em equipamentos de refrigeração, substituição de componentes num circuito frigorífico 
(compressor, válvulas, etc.), retificação da instalação eletromecânica com montagem de compo-
nentes elétricos (contactores, arranque estrela -triângulo), compreensão de esquemas elétricos de 
controlo e potência, compreensão do funcionamento de circuitos hidráulicos (bombas hidráulicas, 
válvulas de controlo de caudal), manutenção em circuitos de ou aparelhos de ventilação (substi-
tuição de ventiladores, controlo de funcionamento por variação de frequência, registos de controlo 
de caudal de ar, etc.), manuseamento de instrumentação (anemómetro, caudalímetro, sonda de 
temperatura e humidade).

3 — Requisitos habilitacionais: é exigido o 12.º ano ou habilitação equivalente, 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.

315702988 


