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CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso (extrato) n.º 12811/2020
Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural, para o desempenho de funções na área da paleobotânica.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e
categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o desempenho de funções na área da Paleobotânica, no Laboratório de Arqueociências.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
conjugados com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por
despacho de 26 de julho de 2019, do Subdiretor-Geral do Património Cultural, Arq.to João Carlos
dos Santos, autorizado pelo Despacho n.º 287/2020/MEF, de S. Ex.ª, o então Ministro de Estado
e das Finanças, Doutor Mário Centeno, em 28 de abril de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso, procedimento concursal comum
para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções inerentes à carreira e categoria
de técnico superior, com grau de complexidade 3, tal como descrito no anexo a que se refere o
n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, nomeadamente:
a) Atualizar, classificar, organizar e divulgar as Coleções de Referência (Carpoteca, Palinoteca,
Xiloteca) de micro e macro-restos botânicos (carvões, pólen, palinomorfos não polínicos, sementes),
gerindo os equipamentos de apoio à investigação paleobotânica;
b) Manter e implementar redes de contacto nacionais e internacionais visando a aquisição e
o intercâmbio de espécimes botânicos que possam integrar as Coleções de Referência;
c) Avaliar no terreno, nomeadamente em contextos de natureza arqueológica, situações relacionadas com a identificação de restos botânicos, procedendo à sua recolha e acondicionamento
para posterior análise e estudo;
d) Analisar, estudar e interpretar os restos botânicos recuperados em contextos arqueológicos
e em ambientes deposicionais naturais;
e) Publicar os resultados das análises e estudos referidos na alínea d) em diferentes meios
de divulgação nacionais e internacionais (Relatórios, Revistas, Trabalhos Monográficos, Congressos/Conferências/Seminários, Ações de formação e de divulgação, etc.).
3 — Nível habilitacional: O(a) candidato(a) deverá estar habilitado(a) com o grau de licenciatura na área de História e Arqueologia, nomeadamente em História, História (variante Arqueologia),
Arqueologia, Licenciatura pós-Bolonha (com um mínimo de 120 créditos curriculares na área da
Arqueologia) ou Biologia, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional
por formação ou experiência profissional.
4 — Perfil valorizado: Será valorizada a experiência profissional comprovada na coordenação
de projetos de investigação na área da Paleobotânica, apresentação dos resultados das investigações paleobotânicas em diferentes meios de divulgação nacional e internacional ou organização
de eventos científicos.
5 — Local de Trabalho: Direção-Geral do Património Cultural, Palácio Nacional da Ajuda,
1349-021 Lisboa.
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6 — Âmbito do recrutamento: Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º da LTFP, o
recrutamento é destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público.
7 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril, o presente procedimento concursal é publicitado integralmente na Bolsa de Emprego Público
(BEP), em www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente Aviso e, por extrato na página eletrónica da Direção-Geral do Património Cultural, em www.patrimoniocultural.gov.pt,
disponível para consulta a partir da data da publicitação na BEP.
22 de julho de 2020. — A Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo,
Susana Alexandra de Almeida Martins.
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