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Procedimento concursal com vista ao recrutamento em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
de quatro Técnicos Superiores na área de Relações Internacionais

Nos termos previstos nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação
atual, conjugado com a alínea a) do n.º 1 e o n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril, torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo, de 10 de novembro de 2020,
encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de quatro (4) postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., para o exercício de funções no Departamento das
Relações Internacionais e na Divisão de Cooperação Internacional.
1 — Nível Habilitacional — Licenciatura preferencialmente em Relações Internacionais, ou
outra licenciatura, complementada com formação ou experiência na área a prover.
2 — Caracterização dos postos de trabalho:
As funções a exercer, de grau de complexidade funcional 3, são as enquadráveis no conteúdo
funcional da carreira geral de técnico superior, nos termos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do
artigo 88.º da LTFP, nas áreas de competências inerentes ao Departamento das Relações Internacionais e à Divisão de Cooperação Internacional, nomeadamente apoio a atividades no âmbito do
Programa Quadro Europeu para Investigação e Inovação e ligação à comunidade científica; apoio
à negociação e implementação de Acordos Bilaterais e Multilaterais de cooperação em Ciência e
Tecnologia (C&T); acompanhamento da participação nacional em organizações internacionais e
infraestruturas de investigação; elaboração de propostas, pareceres, relatórios ou outros documentos técnicos de apoio à decisão.
3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra-se disponível
na Bolsa de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica da FCT, em
https://www.fct.pt/recrutamento/.
29 de dezembro de 2020. — A Vogal do Conselho Diretivo, Maria Emília Moura.
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