
 
 
 

 

1 

CONCURSO 

Encontra-se aberto um concurso com vista ao recrutamento de 1 (um/a) Técnico/a de Laboratório para o 

exercício de funções em regime de contrato de trabalho a termo incerto, por um período de 2 anos, com 

enquadramento na categoria profissional de Técnico/a de Laboratório, Nível 3, Escalão 1, da tabela salarial 

em vigor no CICCOPN (Acordo de Empresa-publicado no Boletim de Trabalho e Emprego, nº 17 de 8/05/2018). 

1 – Caraterização do posto de trabalho (conteúdo funcional) 

 Execução de ensaios e trabalhos em laboratório e em obra para os diferentes setores do LGMC do 

CICCOPN especialmente para a área da química; 

 Execução de verificações internas e manutenção dos equipamentos de ensaios da área da química, 

de acordo com os respetivos procedimentos; 

 Apoio às sessões práticas laboratoriais e de campo das diferentes ações de formação do CICCOPN. 

2 - REQUISITOS: 

Requisitos de admissão (eliminatório): 

 Habilitações mínimas 12º ano; 

 Curso na área das Análises Químicas; 

 Carta de condução da categoria B; 

 Disponibilidade imediata. 

Requisitos preferenciais: 

 Formação na área da informática; 

 Elevado sentido de responsabilidade e confidencialidade; 

 Experiência em laboratório de análises químicas; 

 Disponibilidade para trabalhos no exterior que podem eventualmente prolongarem-se para além 

das 7 h de trabalho por dia; 

 CCP de formador. 

3 – Local de trabalho 

Sede do CICCOPN, atualmente na rua da Espinhosa, 4475-699 – Avioso S. Pedro, na Maia, ou em qualquer 

delegação deste ou outro local onde se desenvolva a atividade do CICCOPN. 

4 – Prazo e forma de apresentação das candidaturas 

As candidaturas devem ser formalizadas até às 23:59 (UTC/GMT+00:00) do dia 10 de março de 2023, para o 

endereço eletrónico rh@ciccopn.pt , mediante o envio dos seguintes documentos: 

 curriculum vitae, pormenorizado, datado e assinado pelo(a) candidato(a); 

 cópia legível do(s) certificado(s) comprovativo(s) das habilitações académicas; 

 cópia dos certificados das ações de formação, com indicação da sua duração; 

 cópia da carta de condução; 

 declaração indicando a disponibilidade do candidato/a. 
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