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TÉCNICO SUPERIOR – Refª 16/2018 

Modalidade de Admissão: Contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo para a carreira técnica 

superior (M/F) - 1 posto de trabalho. 

Remuneração: A negociar. 

Métodos de seleção: Avaliação curricular e entrevista. 

Formalização das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento (formato livre) 

dirigido ao Reitor do ISCTE – IUL, acompanhadas de Curriculum Vitae, fotocópia de documentos comprovativos 

das habilitações literárias, da formação e da experiência profissional. As candidaturas devem ser entregues 

pessoalmente ou enviadas por e-mail para recrutamento@iscte-iul.pt. Deve, obrigatoriamente, ser mencionada 

a Ref.ª do concurso a que se candidata. Caso pretenda concorrer a mais do que um concurso deve instruir os 

competentes processos de candidatura. 

Prazo de entrega das candidaturas: 10 dias úteis, a contar da publicação do anúncio no jornal Expresso. 

Funções a desempenhar: 

 Definir procedimentos de recuperação e exploração de informação; 

 Proceder ao tratamento documental (indexação e classificação) da bibliografia; 

 Executar tarefas relacionadas com o serviço de atendimento (empréstimo, devolução, reservas, fotocópias e 

pesquisas bibliográficas), nomeadamente as relacionadas com o serviço de referência e de empréstimo 

interbibliotecas; 

 Conceber os materiais necessários às atividades a desenvolver e proceder à avaliação dos resultados; 

 Apoiar e orientar o utilizador dos serviços (serviço de referência); 

 Promover e realizar ações de formação destinadas aos utilizadores da Biblioteca (docentes, discentes e 

técnicos) nomeadamente no domínio do Acesso Aberto; 

 Proceder ao depósito e validação de documentos no Repositório ISCTE-IUL; 

 Colaborar avaliação e acompanhamento do posicionamento do ISCTE-IUL nos principais rankings 

internacionais e na internacionalização da investigação realizada na instituição e colaborar na monitorização 

da produção científica do ISCTE-IUL tomando como referência a Web of Science e a SCOPUS. 

Requisitos de admissão: 

Gerais 

 Licenciatura; 
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Especiais 

 Experiência mínima de três anos em exercício de funções de técnico superior no domínio de biblioteca e 

documentação preferencialmente em Bibliotecas do Ensino Superior; 

 Conhecimentos e experiência na utilização, administração e manutenção de sistemas de gestão de 

conteúdos digitais habitualmente utilizados pelas Bibliotecas de Ensino Superior tais como Koha, DSpace, 

entre outros; 

 Conhecimentos do Software de Gestão Bibliográfica Mendeley; 

 Experiência na conceção e realização de ações de formação destinadas aos utilizadores da Biblioteca 

(docentes, discentes e técnicos) nomeadamente no domínio do Acesso Aberto; 

 Conhecimentos sólidos na utilização da Web of Science e SCOPUS. 

 Conhecimentos sólidos na utilização dos aplicativos que integram o pacote Microsoft Office; 

 Conhecimentos de língua inglesa. 
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a) Curso de Bibliotecário-Arquivista, criado pelo Decreto-Lei n.º 26026/1935, de 7 de Novembro;  

b) Diploma de Bibliotecário, Arquivista e Documentalista, criado pelo Decreto-Lei n.º 49009/1969, de 16 de Maio;  
c) Curso de especialização em Ciências Documentais, opção em Arquivo, criado pelo Decreto n.º 87/1982, de 13 de Julho, e regulamentado 
pela Portaria n.º 448/1983 e pela Portaria n.º 449/1983, de 19 de Abril, e pela Portaria n.º 852/1985, de 9 de Novembro; 
d) Outros cursos de especialização pós-licenciatura na área das Ciências Documentais, de duração não inferior a dois anos, ministrados em 
instituições nacionais de ensino universitário;  
e) Licenciaturas e Mestrados na área das Ciências da Documentação ou das Ciências da Informação;  
f) Cursos, licenciaturas e mestrados ministrados em instituições estrangeiras reconhecidos como equivalentes aos citados nas alíneas 
precedentes;  
g) Parte curricular de Mestrado na área das Ciências da Documentação ou das Ciências da Informação. 


