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Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho,
na carreira de técnico superior no regime de contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, no Centro de Instrumentação Marítima

1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a seguir
designada de Portaria conjugado com os artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e legislação subsequente, torna-se público que, por despacho do Diretor-geral do Instituto Hidrográfico, datado de 2 de dezembro
de 2019, se procede à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, o seguinte procedimento concursal comum, destinado ao
recrutamento, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, da carreira e categoria de Técnico
Superior, para o Centro de Instrumentação Marítima (CIM), previsto e não ocupado do Mapa de
Pessoal do Instituto Hidrográfico (IH), na modalidade de relação jurídica de emprego público de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril
o aviso é publicitado integralmente na BEP (www.bep.gov.pt) até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente anúncio e na página eletrónica do Instituto Hidrográfico.
28 de abril de 2020. — O Diretor-Geral, Carlos Ventura Soares, Contra-Almirante.
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