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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Psicologia

Aviso (extrato) n.º 5013/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL), para exercer funções na Divisão dos 
Serviços Técnicos.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior, do mapa de pessoal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 
(FPUL), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para exercer funções na Divisão dos Serviços Técnicos.

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 
de abril, torna -se público que, por despacho de 28 de fevereiro de 2020 do Diretor da Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data de publicação do presente Aviso (Extrato) no Diário da República, procedimento con-
cursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico 
Superior, do mapa de pessoal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL), na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer 
funções na Divisão dos Serviços Técnicos da mesma Faculdade.

O posto de trabalho a ocupar envolve o exercício das funções da carreira geral de Técnico 
Superior, previstas no n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, associadas às competências adstritas à Divisão 
dos Serviços Técnicos, designadamente:

a) Gestão e administração de equipamentos informáticos e equipamentos telefónicos VoIP 
(componentes de hardware e software, dispositivos de comunicações, estações de trabalho, 
periféricos e suporte lógico utilitário, providenciando a respetiva manutenção e atualização dos 
equipamentos);

b) Participação na gestão e administração de redes de computadores cabladas e sem fio, 
nomeadamente em equipamentos Cisco, e das infraestruturas de comunicação de redes de voz e 
dados de modo a garantir o seu normal funcionamento;

c) Apoio aos utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e resolução 
de problemas. Participação em tarefas de suporte informático a docentes, investigadores, alunos, 
pessoal técnico e administrativo e bolseiros de investigação, designadamente na ligação à rede e 
configuração dos acessos aos serviços fornecidos pela FP, pelo IE e pela Ulisboa, e na instalação 
e configuração de software licenciado;

d) Apoio à implementação de políticas de segurança e privacidade de sistemas de informação 
superiormente definidas. Participação na administração de infraestruturas dos sistemas informáticos 
da FP e do IE, de modo a garantir a segurança dos sistemas;

e) Gestão e administração de páginas Web;
f) Apoio ao ensino e a eventos da Faculdade de Psicologia e do Instituto de Educação com os 

meios audiovisuais disponíveis. Assegurar a realização de videoconferências por sistema dedicado 
ou através de sistemas desktop, tais como Adobe Connect, Colibri e Skype, entre outros;

g) Zelar e gerir os recursos, equipamentos e materiais audiovisuais existentes.

Os/As candidatos/as ao posto de trabalho do referido procedimento concursal deverão ser 
titulares de licenciatura sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.
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A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do Júri e 
dos métodos de seleção consta da publicitação do procedimento concursal na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, e o prazo para apresentação de candidaturas é de 
10 dias úteis contados a partir do presente aviso, cuja publicação integral se encontra disponível 
na Bolsa de Emprego Público.

28 de fevereiro de 2020. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Curral.
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