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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Farmácia

Edital (extrato) n.º 265/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para a celebração de um contrato de trabalho na car-
reira e categoria de técnico superior.

Nos termos do disposto nos artigos 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugados com o artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por meu despacho de 26 de dezembro de 
2021, no uso das competências previstas na alínea h) do n.º 2 do artigo 42.º dos Estatutos da 
Universidade de Lisboa, (Despacho Normativo 14/2019 de 24 de abril de 2019), publicados no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 490, de 10 de maio de 2019, se encontra aberto procedimento 
concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente 
aviso (extrato) no Diário da República, para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, constante no mapa de pessoal não -docente da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Lisboa, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, a 
termo resolutivo incerto, para exercer funções no Laboratório de Análises Clínicas, da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa. O posto de trabalho inerente ao presente procedimento 
concursal envolve o exercício de funções da carreira geral de Técnico Superior, tal como descritas 
no anexo à LTFP.

O Técnico Superior desempenhará funções na no Laboratório de Análises Clínicas no Depar-
tamento de Ciências Farmacêuticas e do Medicamento com funções planeamento e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica, designadamente:

I) Apoiar o Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade que, desde 1976, presta serviços 
no âmbito do diagnóstico bioquímico e avaliação da eficácia da terapêutica instituída de um grupo 
de doenças raras, nomeadamente os Erros Hereditários do Metabolismo (EHM), às Unidades de 
Doenças Metabólicas dos Serviços de Pediatria dos Hospitais Centrais e Distritais e demais Uni-
dades do Subsistema de Saúde do País que o solicitem;

II) Realizar uma série de tarefas que abrangem praticamente todo o espetro de atividades do 
laboratório, nomeadamente:

a) Receção das colheitas biológicas provenientes dos hospitais;
b) Manuseamento da plataforma informática de suporte à gestão dos estudos metabólicos 

solicitados e ao registo dos dados analíticos;
c) Tratamento estatístico dos resultados para elaboração de cartas de controlo;
d) Preparação de material biológico diverso: linfócitos, papa de eritrócitos, isolamento de DNA 

a partir de sangue periférico e manipulação de biópsias de pele;
e) Análise de perfis metabólicos diversos em amostras biológicas, incluindo gota seca de san-

gue e extratos celulares, por cromatografia líquida de alta resolução acoplada a diversos detetores 
(fluorimetria e UV -díodo em série), e/ou cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa; 
e doseamento da atividade enzimática;

f) Análise qualitativa com recurso a bibliotecas de espectros e quantitativa com controlo de 
qualidade interno e externo;

g) Interpretação dos resultados qualitativos e quantitativos no quadro das patologias inseridas 
no âmbito dos Erros Hereditários de Metabolismo (EHM).Os candidatos ao posto de trabalho do 
referido procedimento concursal deverão ser titulares de licenciatura ou grau académico superior, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não havendo possibilidade de substituir o 
nível habilitacional por formação ou experiencia profissional.
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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, acessível em 
www.bep.gov.pt.

26/12/2020. — A Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Maria Beatriz 
da Silva Lima.
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