PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE UM/A ASSISTENTE OPERACIONAL PARA
OS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E
ALIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO, EM REGIME DE CONTRATO DE
TRABALHO DE DIREITO PRIVADO, POR TEMPO INDETERMINADO
Nos termos previstos do artigo 147º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro,
torna-se público que se encontra aberto um processo de recrutamento e seleção, com vista à admissão de
um/a Assistente Operacional em regime de contrato de trabalho privado por tempo indeterminado, para os
Serviços Gerais de Manutenção da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do
Porto.
O período normal de trabalho semanal é de quarenta horas. A remuneração será a acertar conforme os valores
aplicáveis aos Assistentes Operacionais e constantes da Tabela Remuneratória do Regulamento de
Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade do Porto,
acrescida do subsídio de refeição.
1. Poderão candidatar-se todos os indivíduos maiores, possuidores dos seguintes requisitos mínimos,
comprovados documentalmente:
a) Habilitação Literária - 11.º ano de escolaridade ou escolaridade mínima obrigatória;
b) Experiência profissional comprovada em funções na área de segurança em estabelecimentos do
ensino superior mínima de 10 anos;
c) Experiência profissional em tarefas de gestão diária de instalações do ensino superior mínima de 10
anos;
d) Experiência profissional em tarefas de apoio ao ensino e investigação no ensino superior mínima de
10 anos;
No caso do/a candidato/a possuir uma habilitação conferida por instituição de ensino estrangeira terá de
ser reconhecida, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 227/2005, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 248, de 28 de dezembro, na redação atualmente em vigor, devendo quaisquer formalidades aí
estabelecidas estar cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura.
2. Condições de preferência:
a) Experiência profissional na área de equipamentos de refrigeração e climatização;
b) Experiência de realização de tarefas básicas de manutenção na área de pichelaria, eletricidade,
carpintaria, eletrónica e informática.

3. Funções a desempenhar:
a) Exercer a manutenção básica em sistemas técnicos de edifícios;
b) Apoio técnico e execução básica nas áreas de pichelaria, eletricidade, carpintaria, eletrónica e
informática;
c) Apoiar a vigilância e os sistemas de vigilância;
d) Zelar pela manutenção e funcionamento no geral de edificios.
4. Candidaturas:
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da
Universidade do Porto, e enviadas para a Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento do
Serviço de Recursos Humanos do Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto, através
do endereço eletrónico candidaturasrh@sp.up.pt com a refª “FCNAUP | 1 Assistente Operacional | Serviços
Gerais de Manutenção” até ao próximo dia 14 de julho de 2020 acompanhadas da seguinte documentação,
de apresentação obrigatória:
a) Curriculum Vitae em língua portuguesa;
b) Cópia do certificado das habilitações exigidas;
c) Documento(s) comprovativo(s) da experiência profissional;
d) Quaisquer documentos que os/as candidatos/as entendam ser relevantes para apreciação do seu
mérito.
5. A não apresentação dos documentos solicitados, implica a exclusão do processo de seleção.
6. Métodos de seleção:
A seleção será feita por avaliação curricular (AC), que incidirá sobre os requisitos e as condições de
preferência, numa escala de 0 a 20 pontos. A AC poderá ser complementada por entrevista profissional (EP).
Apenas serão convocados/as para a EP os/as candidatos/as seriados/as nos três primeiros lugares, que
obtiverem classificação igual ou superior a 10 pontos na AC. A classificação final será obtida através da
seguinte fórmula: 0,7 x AC + 0,3 x EP. Não havendo lugar a entrevista, a classificação final será igual à
classificação obtida na avaliação curricular.
7. Comissão de seleção:
Presidente – Professor Doutor António Pedro Soares Ricardo Graça;
1.º Vogal efetivo –Professor Doutor José Alejandro Ribeiro dos Santos;
2.º Vogal efetivo –Professora Doutora Olívia Maria de Castro Pinho.
8. Os resultados finais da avaliação serão divulgados através do envio da(s) ata(s) via correio eletrónico
indicado pelos/as candidatos/as no seu Curriculum Vitae.

9. O presente processo de seleção pode cessar por razões de interesse da instituição, mediante ato
devidamente fundamentado, até antes da notificação da lista de ordenação final aos/às candidatos/as, no
âmbito da audiência dos/as interessados/as.
10. Outras disposições:
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, 17 de junho de 2020
O Diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
Professor Doutor António Pedro Soares Ricardo Graça

