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b) Em matéria de deslocações de serviço público, no território nacional ou no estrangeiro, qualquer que seja o meio de transporte, no
que respeita às despesas relativas às situações previstas no artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, na redação em vigor, no
n.º 2 do artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 192/95,
de 28 de julho, na redação em vigor, e nos termos da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 5 de maio, em relação aos
membros dos respetivos gabinetes, dirigentes ou individualidades
designados pelos ora delegados, bem como as competências para
autorizar as respetivas despesas com deslocação e estada e o abono
das correspondentes ajudas de custo.
5 — Ficam na minha dependência direta os seguintes serviços, estruturas, organismos e entidades, incluindo comissões, programas, estruturas
de missão ou grupos de trabalho criados ou a criar no seu âmbito:
a) Secretaria-Geral do MNE;
b) Direção-Geral de Política Externa;
c) Inspeção-Geral Diplomática e Consular;
d) Comissão Nacional da UNESCO;
e) Instituto Português de Santo António;
f) Comissão Interministerial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas;
g) Comissão Luso-Espanhola para a Cooperação Transfronteiriça;
h) Empresas públicas que integram ou que venham a integrar o setor
empresarial do Estado sob tutela setorial do MNE, sem prejuízo das
competências que por lei são atribuídas ao Conselho de Ministros e à
Ministra de Estado e das Finanças.
6 — Mantenho ainda, relativamente a todos os serviços, estruturas,
organismos e entidades do Ministério, mesmo nos delegados nos Secretários de Estado que me coadjuvam, a competência para a prática dos
seguintes atos de gestão orçamental:
a) Reafetação, entre organismos, de receitas próprias cobradas no ano;
b) Utilização dos saldos de gerência;
c) Aumento de despesa por receita cobrada no ano.
7 — Em conformidade com o previsto nos artigos 31.º e 32.º da Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, relativamente aos serviços da administração direta do Ministério, no que respeita ao regime financeiro,
administrativo, patrimonial e de gestão de recursos humanos, o presente
despacho de delegação de competências vale, sem prejuízo das competências delegadas na Secretária-Geral do MNE.
8 — Atendendo ao teor e o alcance do presente despacho, todas as
decisões tomadas ou a tomar pelos Secretários de Estado presumem-se
no âmbito das delegações de competências ora conferidas.
9 — Nas minhas ausências ou impedimentos, a minha substituição
pelos Secretários de Estado deve respeitar a ordem de precedência estabelecida na Lei Orgânica do XX Governo Constitucional, aprovada
pelo Decreto-Lei n.º 249-A/2015, de 9 de novembro, que aprova a Lei
Orgânica do XX Governo Constitucional.
10 — Ratifico todos os atos praticados no âmbito das delegações
constantes do presente despacho, desde 30 de outubro de 2015 até à
publicação do presente despacho.
11 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação.
20 de novembro de 2015. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.
209137565

Secretaria-Geral
Aviso n.º 14191/2015
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico
superior, conforme caraterização no mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho da
Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 17 de
novembro de 2015, se encontra aberto procedimento concursal comum,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação no Diário
da República, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho

para a carreira/categoria de técnico superior, na modalidade de relação
jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
2 — Para os efeitos do estipulado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º e do
artigo 54.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não estão constituídas
reservas de recrutamento próprias, encontrando-se temporariamente
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à ECCRC, nos termos
dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.
3 — Tendo em conta que nenhum órgão ou serviço abrangido pelo
âmbito de aplicação fixado no artigo 3.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de
novembro, pode iniciar um procedimento de recrutamento de trabalhadores por tempo indeterminado, sem antes executar o procedimento
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
cujo perfil se adequasse às funções ou posto de trabalho em causa, foi
dado cumprimento ao referido procedimento prévio, tendo a entidade
gestora do sistema de requalificação (INA), emitido a declaração prevista no n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro
(Processo 24709).
4 — Número de postos de trabalho: o procedimento visa o preenchimento de um posto de trabalho — Desempenho de funções na Direção
Geral dos Assuntos Europeus — Palácio da Cova da Moura, Rua da
Cova da Moura, n.º 1 em Lisboa.
5 — Caraterização do posto de trabalho:
Área dos Assuntos Europeus — Direção de Serviços da Política Comercial Comum — funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, designadamente, de coordenação na definição da posição
nacional no contexto da Política Comercial Comum, em todas as suas
vertentes, isto é, no relacionamento da União Europeia com países terceiros, estruturas de cooperação regional e organizações internacionais.
Funções de negociação interinstitucional, de mediação e resposta, no
domínio das questões que se enquadram no âmbito da Política Comercial
Comum, quer ao nível nacional, quer comunitário. Funções de apoio e
acompanhamento, em assuntos respeitantes à: negociação e aplicação
de Acordos sob vários formatos que incluem, designadamente, serviços,
investimento, mercados públicos, direitos de propriedade intelectual,
etc.; Resolução de litígios que relevem da sua área de competências, no
quadro da Organização Mundial do Comércio; Aplicação de instrumentos de defesa comercial e da estratégia de acesso ao mercado; Funções
de apoio e acompanhamento de outras atividades de âmbito geral nas
áreas de atuação comuns que cabem à unidade orgânica assegurar, designadamente nas matérias relativas ao acompanhamento da execução
do QUAR, Plano e Relatório de Atividades, formação profissional, bem
como as necessidades de intervenção, planeamento e acompanhamento
da gestão de instalações e equipamentos.
6 — Local de trabalho — Palácio da Cova da Moura, Rua da Cova
da Moura n.º 1, em Lisboa.
7 — Posicionamento remuneratório: a determinação do posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de negociação,
nos termos do disposto no artigo 38.º da LTFP, com os limites impostos
pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (OE
para 2015), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição
de técnico superior.
8 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
8.1 — Os requisitos gerais necessários para o exercício de funções
públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho;
8.2 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP;
8.3 — Não tendo sido requerido o parecer prévio a que alude o n.º 2
do artigo 50.º da LOE2015, não poderão ser opositores ao presente
procedimento concursal os trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e autárquicas;
8.4 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento.
8.5 — Requisitos específicos:
Nível habilitacional: Licenciatura em Ciência Política e Relações
Internacionais, Economia, Relações Internacionais.
9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado
pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de
maio de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios
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Estrangeiros, em www.portugal.gov.pt/http://www.portugal.gov.pt/ministério dos negócios estrangeiros-sobre o ministério-avisos sobre procedimentos concursais, o qual deverá ser dirigido à Secretária-Geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, entregue pessoalmente
ou remetido por correio registado, com aviso de receção, para Serviço de Expediente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo do
Rilvas — 1399-030 Lisboa.
9.2 — A apresentação do formulário de candidatura deverá ser acompanhada da seguinte documentação:
a) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, onde constem, para além de outros elementos julgados necessários, os seguintes:
habilitações literárias, funções que exercem e exerceram, bem como a
formação profissional detida.
b) Documento comprovativo das habilitações literárias.
c) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos
e ações de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho, com indicação das entidades promotoras
e respetiva duração.
d) Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo Serviço de origem
(com data posterior à data de publicação do presente Aviso), da qual
conste a modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de que é titular, a categoria, a posição remuneratória
correspondente à posição que aufere nessa data, o tempo de execução
das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de
complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril;
e) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos, nos termos
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria.
f) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o
candidato se encontra afeto, devidamente autenticada e atualizada, da
qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade com
o mapa de pessoal aprovado.
10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
10.1 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.
11 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Ana Luísa da Cunha Gois Figueira — Diretora de Serviços de Política Comercial Comum da Direção-Geral dos Assuntos
Europeus;
1.º Vogal efetivo: Luísa de Jesus Curvelo Pacheco, Técnica Superior
na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, que substituirá a presidente
nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Carla Clementina Ventura Alves Freire, Técnica
Superior na Direção-Geral dos Assuntos Europeus;
1.º Vogal suplente: Cristina Maria de Almeida Pinto Valério, Técnica
Superior na Direção-Geral dos Assuntos Europeus.
2.º Vogal suplente: José de Matos Morujo, Técnico Superior na Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de
Administração;
12 — Métodos de Seleção: no presente procedimento concursal e
considerando que é circunscrito a candidatos com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado previamente constituído, serão aplicados, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da LTFP, os
métodos de seleção obrigatórios, Prova de Conhecimentos (PC) ou
Avaliação Curricular (AC) e como método complementar, Entrevista
Profissional de Seleção (EPS).
12.1 — Prova de Conhecimentos (PC) — será aplicada aos candidatos que:
a) Não sejam titulares da categoria de técnico superior;
b) Sejam titulares da categoria e se encontrem a cumprir ou a executar
atribuições, competências ou atividades, diferentes das caraterizadoras
do posto de trabalho a ocupar;
c) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou a
executar atribuições, competências ou atividades, semelhantes das caraterizadoras do posto de trabalho a ocupar, mas tenham, expressamente
afastado a avaliação curricular, no formulário de candidatura;
12.2 — A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
académicos e/ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos
necessárias ao exercício das funções e terá a forma de uma prova escrita,
de natureza teórica, com consulta, com a duração máxima de sessenta
minutos, incidindo sobre as seguintes temáticas:
1 — Acordos comerciais bilaterais e regionais em negociação pela
União Europeia, nomeadamente a Parceria Transatlântica Comércio e
Investimento (TTIP), e previsíveis negociações futuras;

2 — Processo das negociações multilaterais no quadro da Organização
Mundial do Comércio (OMC) e iniciativas plurilaterais paralelas (“Trade
in Services” — TiSA; Iniciativa Bens Ambientais; Acordo Tecnologias
da Informação — ITA) e a próxima Conferência Ministerial da OMC;
3 — Nova Estratégia do Comércio da União Europeia; 4 — SIADAP,
QUAR, Plano e Relatório de Atividades.
Bibliografia e Legislação:
• Constituição da República Portuguesa;
• Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro: Lei Orgânica do
Ministério dos Negócios Estrangeiros;
• Decreto Regulamentar n.º.12/2012, de 19 de janeiro: Lei Orgânica
da Direção Geral dos Assuntos Europeus;
• Portaria n.º 32/2012, de 31 de janeiro — Define a Estrutura Nuclear
da DGAE;
• Despachos n.os 3748/2012, n.º 13561/2012 e n.º 13237/2014 respetivamente de 14 de março, 18 de outubro e 31 de outubro — Define as
Unidades Orgânicas Flexíveis da DGAE;
• Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas;
• Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro: Código de Procedimento
Administrativo;
• Lei n.º 73/2014, de 13 de maio: Aprova um conjunto de medidas de
simplificação e modernização administrativa;
• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro.
• Ministério dos Negócios Estrangeiros — www.portugal.gov.pthttp://
www.portugal.gov.pt/
• Direção-Geral da Administração e do Emprego Público — www.
dgaep.gov.pthttp://www.dgap.gov.pt/
• http://ec.europa.eu/trade/http://ec.europa.eu/trade/
• http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/
• http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/http://ec.europa.eu/
trade/policy/in-focus/ttip/
• https://ustr.gov/ttiphttps://ustr.gov/ttip
• http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.
pdfhttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.
pdf
• http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
• https://www.wto.org/
12.3 — Na PC é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se
a valoração até às centésimas.
12.4 — Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que,
cumulativamente, sejam titulares da categoria de técnico superior e se
encontrem a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade
caraterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado.
Na AC serão considerados os seguintes elementos de maior relevância
para o posto de trabalho a ocupar:
• Habilitação académica;
• Formação profissional, diretamente relacionada com as exigências
e competências necessárias ao exercício da função;
• Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho em causa;
• Avaliação de desempenho relativa ao último período em número não
superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição,
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.
12.5 — Este método de seleção será valorado numa escala de 0 a 20
valores, considerando-se a valoração até às centésimas.
12.6 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — de caráter público,
visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e
aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida
entre o entrevistador e entrevistado, nomeadamente, os relacionados com
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
12.7 — A EPS é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem,
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4.
13 — Cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório, sendo
excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração
inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo, nesse
caso, aplicado o método de seleção seguinte.
14 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, disponibilizada
na página eletrónica do MNE.
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15 — A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0
a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:
VF = 0,70 PC + 0,30 EPS
VF = 0,70 AC + 0,30 EPS
16 — As atas do júri, de onde constam os parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.
17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada
no “local de estilo” do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ainda,
disponibilizada na página eletrónica do Ministério, após aplicação dos
métodos de seleção.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e em jornal de expansão nacional,
por extrato.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a “Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.”
19 de novembro de 2015. — A Diretora-Adjunta do Departamento
Geral de Administração, Maria da Luz Andrade.
209141152
Aviso n.º 14192/2015
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira/categoria de
técnico superior, conforme caraterização no mapa de pessoal do
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho da
Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 17 de
novembro de 2015, se encontra aberto procedimento concursal comum,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação noDiário da
República, tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho
para a carreira/categoria de técnico superior, na modalidade de relação
jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
2 — Para os efeitos do estipulado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º e do
artigo 54.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não estão constituídas
reservas de recrutamento próprias, encontrando-se temporariamente
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à ECCRC, nos termos
dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.
3 — Tendo em conta que nenhum órgão ou serviço abrangido pelo
âmbito de aplicação fixado no artigo 3.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de
novembro, pode iniciar um procedimento de recrutamento de trabalhadores por tempo indeterminado, sem antes executar o procedimento
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
cujo perfil se adequasse às funções ou posto de trabalho em causa, foi
dado cumprimento ao referido procedimento prévio, tendo a entidade
gestora do sistema de requalificação (INA), emitido a declaração prevista no n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro
(Processo 27624).
4 — Número de postos de trabalho: o procedimento visa o preenchimento de dois postos de trabalho — Desempenho de funções na Divisão
de Pessoal dos Serviços Periféricos Externos da Direção de Serviços de
Recursos Humanos do Departamento Geral de Administração — Palácio
das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.
5 — Caraterização do posto de trabalho:
Funções consultivas e de conceção de natureza técnico-científica,
designadamente:
Elaboração de pareceres e informações, em matéria de recursos
humanos, sobre a interpretação e aplicação da legislação relativa ao
regime jurídico de emprego público dos trabalhadores dos Serviços

Periféricos Externos (SPE), bem como sobre os respetivos sistemas de
proteção social;
Apoiar na elaboração de documentos legais/normativos necessários
à gestão de recursos;
Acompanhar a tramitação processual dos procedimentos concursais
de recrutamento e seleção de trabalhadores do SPE;
Prestar esclarecimentos de âmbito jurídico-laboral às representações
diplomáticas e consulares.
6 — Local de trabalho — Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas,
em Lisboa.
7 — Posicionamento remuneratório: a determinação do posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de negociação,
nos termos do disposto no artigo 38.º da LTFP, com os limites impostos
pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (OE
para 2015), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição
de técnico superior.
8 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
8.1 — Os requisitos gerais necessários para o exercício de funções
públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho;
8.2 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP;
8.3 — Não tendo sido requerido o parecer prévio a que alude o n.º 2
do artigo 50.º da LOE2015, não poderão ser opositores ao presente
procedimento concursal os trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e autárquicas;
8.4 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento.
8.5 — Requisitos específicos:
Nível habilitacional: Licenciatura na área das Ciências Sociais e
Direito.
9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado
pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de
maio de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, em www.portugal.gov.pt/http://www.portugal.gov.pt/ministério dos negócios estrangeiros-sobre o ministério-avisos sobre procedimentos concursais, o qual deverá ser dirigido à Secretária-Geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, entregue pessoalmente
ou remetido por correio registado, com aviso de receção, para Serviço de Expediente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo do
Rilvas — 1399-030 Lisboa.
9.2 — A apresentação do formulário de candidatura deverá ser acompanhada da seguinte documentação:
a) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, onde constem, para além de outros elementos julgados necessários, os seguintes:
habilitações literárias, funções que exercem e exerceram, bem como a
formação profissional detida.
b) documento comprovativo das habilitações literárias.
c) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos
e ações de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho, com indicação das entidades promotoras
e respetiva duração.
d) Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo Serviço de origem
(com data posterior à data de publicação do presente Aviso), da qual
conste a modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de que é titular, a categoria, a posição remuneratória
correspondente à posição que aufere nessa data, o tempo de execução
das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de
complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril;
e) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos, nos termos
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria.
f) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o
candidato se encontra afeto, devidamente autenticada e atualizada, da
qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade com
o mapa de pessoal aprovado.

