Mar
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.
Aviso (extrato) n.º
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, torna-se público que, por despacho do Vogal do Conselho Diretivo, de 24 de
fevereiro de 2022, encontra-se aberto, por um período de 10 dias úteis a contar da data da
publicação integral do aviso na bolsa de emprego público (BEP), o procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
previsto no Mapa de Pessoal para o ano 2022, para preenchimento de 1 (um) posto de
trabalho na carreira/categoria de assistente técnico (12ºano com disciplinas de física e
matemática) para desempenhar funções na Estação Meteorológica para a Aeronáutica de
São Jorge, ilha de São Jorge designadamente: - Realização contínua da observação
meteorológica do aeroporto e da sua vizinhança, visual e instrumentalmente para difusão
externa e interna e posterior controlo da sua qualidade; controlo contínuo de qualidade
dos parâmetros meteorológicos fornecidos pelo sistema integrado de observação (SIO); partilha de informação meteorológica com outros centros meteorológicos; - instalação,
exploração e manutenção de estações meteorológicas automáticas e clássicas;
processamento de informação meteorológica para fins climatológicos; - aplicação de
procedimentos e práticas de gestão da qualidade; - acompanhamento de situações
meteorológicas através da análise de campos meteorológicos, interpretação de
observações de superfície, aerológicas, informação radar e de satélites.
Lisboa, 14 de Março de 2022
O Presidente do Conselho Diretivo,
Jorge Miguel Alberto de Miranda
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