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Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho da 
carreira e categoria de técnico superior.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um (1) posto
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, repu-
blicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e por despacho do Senhor Presidente do 
Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, de 6 de julho de 2022, faz -se público que a Agência Portu-
guesa do Ambiente, I. P. (APA) vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
dia da publicitação do presente aviso, de procedimento concursal comum para o preenchimento 
de um (1) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no 
mapa de pessoal da APA, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

1 — Nível Habilitacional: Licenciatura em Física, Química, Geologia, Biologia, Ambiente, ou 
equiparadas, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

2 — Caracterização do posto de trabalho na Divisão de Planeamento e Proteção Ambiental 
(DPA) do Departamento de Emergências e Proteção Radiológica (DEPR): Desempenho de funções 
de estudo, planeamento e aplicação de métodos e processos de natureza técnica que fundamen-
tem e preparem a decisão, na área da proteção radiológica e da segurança nuclear bem como na 
gestão segura do combustível irradiado e dos resíduos radioativos.

As funções a desempenhar definem -se pela gestão do programa de monitorização da radioativi-
dade no ambiente; avaliação de resultados obtidos por técnicas nucleares em amostras ambientais; 
análise de avaliações de segurança radiológica das atividades industriais que envolvam material 
radioativo natural e elaboração de pareceres; atividades de promoção e disseminação da educa-
ção ambiental bem como na produção de conteúdos relacionados com a informação ao público 
relativamente às radiações ionizantes.

3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt. e na página eletrónica da Agência Portuguesa do 
Ambiente, em https://apambiente.pt/apa/recrutamento-e-selecao.

27 de julho de 2022. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo da APA, I. P., José Pimenta 
Machado.
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