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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 15053/2020

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento de dois postos de trabalho da carreira 
e categoria de assistente técnico para desempenho de funções no Fundo para as Rela-
ções Internacionais, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 9900/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 127, de 2 de julho de 2020 — convocatória para a realização 
do método de seleção prova de conhecimentos.

1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 8.º conjugado com a alínea d) do artigo 10.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico para desempenho de funções no Fundo 
para as Relações Internacionais, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 9900/2020, publicado no Diário da 
República n.º 127, 2.ª série, de 2 de julho, ficam por este meio convocados para a realização do 
método de seleção, Prova de Conhecimentos, que terá lugar no dia 13 de outubro de 2020, pelas 
15h00, na sala de imprensa, nas instalações do MNE, no Palácio das Necessidades, Largo do 
Rilvas, em Lisboa.

2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a forma escrita e terá uma 
duração máxima de noventa minutos, não sendo permitida qualquer tipo de consulta.

Informa -se ainda que a lista de candidatos admitidos se encontra disponível na página eletrónica 
do MNE https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre -nos/carreiras -e -oportunidades/carreiras-
-gerais#avisos -sobre -procedimentos -concursais

3 — Informam -se os candidatos excluídos, cuja lista se encontra igualmente disponível na 
página eletrónica do MNE, da respetiva exclusão ao procedimento concursal, podendo deste ato 
ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

18 de setembro de 2020. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa 
Abreu.
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