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AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL

Concurso externo para o preenchimento de um (1) posto de trabalho, na categoria
de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional, para exercer
funqdes na Embaixada de Portugal em Kiev

Nos termos da Portaria n.' 18712013, de 22 de maio, faz-se priblico que, na sequOncia de
despacho de autorizagdo de 18 de setembro de 2020 do Senhor Secretario-Geral do
Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros e Senhores Ministros de Estado e dos Neg6cios
Estrangeiros e de Estado e das Finangas, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias riteis
a contar da data de publicagdo do presente aviso, concurso extemo para o
preenchimento de um (1) posto de trabalho, na categoria de Assistente Operacional, da
carreira de Assistente Operacional, com a remuneragdo mensal iliquida de 604,31€,
(sendo o valor anual global iliquido de 8.460,34 €), d qual acresce o montante de 4,48€,
correspondente ao subsidio de refeigdo por dia de trabalho efetivo, nos termos
aprovados pelo Decreto Regulamentar n.o 3/2013, de 8 de maio, para exercer fung6es na
Embaixada de Portugal em Kiev, que compreende um periodo experimental com a
duragdo de 90 dias.

1 . O prazo oara apresentacdo de candidaturas termina em 9 de outubro de 2020.

2. Resime juridico aplic6vel - contrato de trabalho em fung6es pitblicas por tempo
indeterminado ao abrigo da lei substantiva portuguesa para exercer fungdes nos
servigos perif6ricos extemos do Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros, nos termos
previstos no Decreto-Lei n." 4712013, de 5 de abril.

3. Reserva de recrutamento intema - Se do presente procedimento concursal resultar,
atenta a lista de ordenagSo final devidamente homologada, um nfmero de
candidatos aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, ser6 constituida uma
reserva de recrutarnento intema, v6lida pelo prazo m6ximo de 18 meses, contado da
data da homologagao da referida lista, nos termos do artigo l0.o da Portaria n.o
187/2013, de 22 de maio.

A

5.

Nfmero de postos de trabalho e prazo de validade - O procedimento concursal
visa o preenchimento de um (1) posto de trabalho, e 6 v6lido para o preenchimento
do posto de trabalho a concurso e para os efeitos previstos no n.o 2 do artigo 10." da
Po(aria n.o 187/2013, de 22 de maio.

Publicitaclo do aviso - O presente aviso 6 publicitado em local visivel e priblico
da Embaixada de Portugal em Kiev na sua prigina eletr6nica
https://www.kiev.embaixadaportugal.mne.pt e, se possivel, por extrato, em jornal
local.
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6. Caraterizacdo e local do posto de trabalho - frrngdes conespondentes d categoria de
Assistente Operacional, da carreira Assistente Operacional, nomeadamente servigo
de motorista: condugdo de veiculos ligeiros ao servigo da missdo diplom6tica de
acordo com as instrugdes recebidas do chefe de missio, tendo em atengao a
seguranga dos utilizadores e das mercadorias, tratamento, limpeza, manutengdo e
revisSo peri6dica das viaturas, participagdo superior de quaisquer avarias, acidentes
ou qualquer situagdo do quotidiano que possa a colocar em risco a seguranga ou
bom estado dos veiculos, transporte e emprega de notas verbais, de
corresponddncia, tamb6m de caiz confidencial de encomendas oficiais, cargas e
descargas de bagagens ou outros bens cujo transporte lhe seja determinado e apoio
ao secretariado de chancelaria ou ao pessoal de resid€ncia, designadamente coneio
e compras, e execugSo de outras fungdes diversificadas de apoio administrativo
indispensdveis ao funcionamento da Embaixada de Portugal em Kiev de acordo
com a caracterizagdo prevista no n2 do artigo 88" , do anexo da Lei n"35/2014, de
20 de junho.

7. Requisitos de admissdo ao procedimento concursal:
S5o requisitos cumulativos de admissio:

7.1. Reunir os requisitos gerais necessilrios para o exercicio de fungdes priblicas,
previstos no artigo 17.o da Lei Geral do Trabalho em Fungdes Priblicas,
aprovada pela Lei n." 35/2014, de 20 de junho, com excegdo da nacionalidade
portuguesa, nos termos do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 47/2013, de 5 de abril;

7.2 Ser titular de escolaridade minima obrigat6ria;

7.3 O candidato selecionado dever6 possuir autorizagao/estatuto de residente no
pais e ter a sua situagdo regularizada junto das entidades fiscais e de seguranga
social locais, no momento da respetiva contratagao, sem prejuizo da
possibilidade de essa situagdo poder ser comprovada " a posteriori ", de acordo
com o artigo 5.o do Decreto-Lei 4712013, de 5 de abril, nas situag6es em que tal
seja admitido pelas normas de direito local.

8. Formalizagdo das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente
do Jriri e entregue pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de Portugal em Kiev, sita
em rua Fedorova,12, aprt,8, Kiev, Ucrdnia, por correio registado com aviso de recegdo
ou por correio eletr6nico kiev@mne.pl

Do requerimento devereo constar, sob pena de exclusao, os seguintes elementos:

8.1 - Identificagdo completa (nome, estado civil, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade, nrimero de cartio de cidaddo ou bilhete de identidade (ou
equivalente), nirmero fiscal (ou equivalente), resid€ncia, c6digo postal,
contacto telefonico e email):
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8.2 - HabilitagSes liter6rias; e,
8.3 - Identificagdo do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes

documentos:

a) Curriculum vitae assinado e datado;
b) Fotoc6pia simples e legfvel do documento comprovativo das habilitag6es

liter6rias;
c) Certificado de Registo Criminal do pais onde reside;

9. M6todos de selecdo - s6o adotados os seguintes m6todos de selegio
obrigat6rios:

9.1. Avaliagdo curricular; ValoragSo de 40%

Avaliag6o curricular visa analisar as aptidbes profissionais dos candidatos na 6rea
respetiva, com base na an6lise do respetivo curriculo profissional e documentos
comprovativos que o acompalham, sendo considerados e ponderados, os seguintes
elementos:

a) Experi6ncia profissional anterior, nomeadamente na iirea funcional do
recrutamento:

b) Habilitagdo acad6mica de base;
c) Formagdo profissional na rirea funcional do recrutamento.

9.2. Entrevista profissional. Valoragdo de 60%

A entrevista profissional visa avaliar de forma objetiva as aptid6es profissionais e
aspetos comportamentais evidenciados pelos candidatos e o domfnio de uma ou mais
linguas.

Os resultados obtidos na aplicagdo dos mdtodos de selegio sio classificados na escala
de 0 a 20 valores, com expressao at6 ds cent6simas.

Os critdrios de apreciagdo e ponderagdo dos mdtodos de selegdo tidos em conta, bem
como o sistema de classificagdo final, incluindo as respetivas f6rmulas classificativas,
constam de ata das reunides do jriri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

10. Exclusio - Consideram-se excluidos os candidatos que obtenham uma
pontuagao inferior a 9,5 valores num dos m6todos, ndo lhes sendo aplicado o m6todo
seguinte, nos termos do artigo 2.'da Portaria n.. 187/2013, de22 de maio.

10.1 Os candidatos que neo comparegurm a qualquer dos m6todos de selegEo
consideram-se igualmente excluidos.

11. Forma e comunicagdo das notificag6es aos interessados - Todas as notificag6es
dos candidatos admitidos e excluidos, incluindo as necess6rias Dara efeitos de audi6ncia
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dos interessados, e as convocat6rias para a realizagilo de qualquer mdtodo de selegdo
que exija a presenga do candidato sdo efetuadas atravds de uma das seguintes formas:

E-mail com recibo de entrega da notificagao;
Notificagdo pessoal;
Aviso publicado em local visivel e ptiblico da chancelaria e disponibilizado
na pdgina eletr6nica https://www.kiev.embaixadaportugal.mne.pt

Composicio e identificacdo do irlri:

Presidente: S.Exa. Embaixador Antonio Vasco Alves Machado
1.o Vogal efetivo: Dr. David de Jesus
2.o Y ogal efetivo: Eng. Andrei Putilovski
1.' Suplente: Dra. Viktoria Golishevska

As atas das reuni6es do jriri sdo facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

14. Na sequ6ncia do despacho conjunto n" 37312000 de I de margo, faz-se constar,
igualmente, a seguinte men96o: "Em cumprimento da alinea h) do artigo 9" da
ConstituigSo, a Administragdo Priblica, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressio profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminagdo".

Kiev. 25 de setembro de 2020
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