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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 CULTURA

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.

Aviso (extrato) n.º 18927/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal para técnico superior.

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo
de emprego público por tempo indeterminado

Nos termos conjugados do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril (doravante designada por Portaria) e nos n.os 1 a 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º do anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (doravante designada por LTFP), torna -se 
público que, por despacho do Subdiretor da Cinemateca Portuguesa  — Museu do Cinema, I. P., de 
26 de julho de 2019, no âmbito das suas competências, se encontra aberto pelo período de 10 dias 
úteis a contar da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento con-
cursal comum para ocupação, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, do seguinte posto de trabalho:

Carreira/Categoria: Técnico Superior — 1 (um) posto de trabalho.
Atribuições/Competências/Atividades: Prospeção, conservação, restauro e catalogação de 

património de imagens em movimento registado em suportes de imagem eletrónica; Transferência 
de conteúdos e suportes fotoquímicos para suportes de imagem eletrónica e digital; Operação 
de equipamentos especializados em áreas relacionadas com as novas tecnologias audiovisuais.

Local de trabalho: Instalações da CP -MC, I. P., sitas na Quinta da Cerca, Rua da República, 
11, Chamboeira — Freixial, 2670 -674 Bucelas.

Âmbito do recrutamento: Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, o recrutamento 
é restrito aos trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

Nível habilitacional: Poderão candidatar -se ao posto de trabalho os candidatos que sejam 
titulares de licenciatura nas áreas do cinema e de conservação das imagens em movimento. 
Admite -se a substituição do nível habilitacional exigido por formação adequada ou experiência 
profissional relevantes, de acordo com a descrição das atribuições/competências/atividades do 
posto de trabalho.

Prazo da candidatura: 10 dias úteis, contados da data de publicação do presente aviso.
O texto integral encontra -se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 

www.bep.gov.pt, e no sítio da Internet da CP -MC, I. P., www.cinemateca.pt.

13 de novembro de 2019. — O Diretor, José Manuel Costa.
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