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 ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

Aviso (extrato) n.º 6659/2020

Sumário: Abertura de um procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho — assistente técnico — mecânico.

1 — Nos termos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, torna -se pú-
blico que por despacho do Sr. Presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) 
do dia 9 de dezembro de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de vinte dias úteis contados a partir 
da data da publicação do presente aviso, no Diário da República, procedimento concursal comum 
com vista ao preenchimento de um posto de trabalho para a área de gestão e manutenção de ins-
talações e equipamentos, na carreira e categoria de Assistente Técnico — Mecânico, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir 
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Local de trabalho: Escola Superior Náutica Infante D. Henrique.
3 — Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício 

de funções de assistente técnico, com o conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 
do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ao qual corresponde o grau de complexidade 2, 
nomeadamente no que respeita a funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e pro-
cessos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, 
nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 
serviços, designadamente:

a) Efetuar a manutenção e conservação das instalações e equipamentos do Campus da ENIDH;
b) Executar operações de manutenção periódicas;
c) Zelar pelo bom funcionamento das caldeiras, unidade de tratamento de ar e do sistema de 

tratamento da água da piscina;
d) Prestar assistência técnica e efetuar pequenas reparações de equipamentos mecânicos e 

verificar o estado de conservação dos mesmos;
e) Prestar outros serviços de apoio técnico às instalações, oficinas e laboratórios;
f) Efetuar o acompanhamento técnico e vistoria de obras e/ou trabalhos que decorram no 

Campus da ENIDH.

4 — Nível habilitacional exigido: 12.º ano.
5 — Requisitos preferenciais: experiência de mecânica de oficinas e de embarcações de 

sobrevivência e salvamento;
6 — Nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, a publi-

cação integral deste procedimento será feita na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 
www.bep.gov.pt e na página da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, após publicação do 
presente extrato na 2.ª série do Diário da República.

30 de março de 2020. — A Administradora, Cristina Santos.
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