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AVISO DE ABERTURA

concurso externo para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na
categoria de Assistente operacional, da carreira de Assistente
operacional, para exercer fungOes na Embaixada de portugal em
lslamabad

Nos termos da Portaria n.s tB7 /20t3, de 22 de maio, faz-se pfblico que, na
sequ6ncia de despacho de autorizagdo de7.9.2020 do Senhor Secretdrio-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 externo
para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de Assistente
Operacional, da carreira de Assistente Operacional, com a remuneragio mensal
iliquida de 90,72 €, (sendo o valor anual global iliquido de L26L,TB, ) qual acresce o
montante de 3,83 €, correspondente ao subsidio de refeig5o por dia de trabalho
efetivtr, nos termos aprovados pelo Decreto Regulamentar n'.s Z izOtZ, de B de maio;,
para exercer fung6es na Embaixada de Portugal em Islamabad. que compreende dm
perfodo experimental com a duragio de 90 dias.

1. 0 prazo para apresentagio de candidaturas termina em 13 de Outubr o deZ0ZA,Z. Regirne jurfdico aplicdvel - contrato de trabalho em fung6es priblicas por tempo
indeterminado ao abrigo da Iei substantiva portuguesa para exercer fun96es nos
servigos perif6ricos externos do Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros, nos' termos previstos no Decreto-Lei n.c 47 /20L3, de 5 de abril3. Reserva de-recrutamento interna - Se do presente procedimento concursal
resultar, atenta a lista de ordenagio final devidamente homolqgada, um nfmero
de candidatos aprovados superior aos postos de trabattri" a ocupar, ser6
constituida uma reserva de recrutamento interna, vdlida pelo prazo miiximo de
1B meses, contado da data da homologag5o da referid" tirti, nos termos do
artigo 10.q da Portaria n3 IBT /2013, de ZZ de maio.4. _Oprocedimentoconcursal
visa o preenchimento de L posto de trabalho, e 6 viilido para o preenchimento
do posto de trabalho a concurso e para os efeitos previstos no n.e Z ao artgo
10.4 da Portaria n.e IB7 /2013, de 22 demaio.

5' Publicitagio do avisb - 0 presente aviso 6 publicitado em localvisivel e priblico
da Ernbaixada de portugalem Islamabad.

6. _ fung6es correspondentes i
categoria de Assistente Operacional, da carrdit'arAg-p-i;tgpte Operacional, de
natureza elecutiva, de cardter manual ou mecAnico, eii{uiaradai em diretivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade varidveis, indispensiirreis ao
funcionamento,.dos 6rgios e servigos, podendo comportar esforgo fisico. Emparticular exercerd fung6es de condutorda Embaixadi e serii responsiivel pelos
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilizagfro, procedendo,
quando necessdrio,.is dilig€ncias necessiirias i manutengero e reparagdo dosmesmos na Embaixada de portugal em fsldinabad, de 

".oido .orn a
caraterizagao prevista no n.q 2 do artigo BB.a, do anexo da Lei n.e 3s/2074, dejunho.
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7. Requisitos de admissio ao procedimento conc_ursal:

Sio requisitos cumulativos de admissfro:

7.1- Reunir os requisitos gerais necessdrios para o exercicio de fungdes priblicas,
previstos no artigo l7.e da Lei Geral do Trabalho em Fung6es Priblicas,
aprovada pela Lei n.a 35/20L4, de 20 de junho, com excegf,o da nacionalidade
portuguesa, nos termos do artigo 5.q do Decreto-Lein.a 47 /2013, de 5 de abrjl;

7.2SertituIardeescolaridademfnimaobrigat6ria

7.3 O candidato seleciotrado dever6 possuir autorizagio/estatuto de residente no
pais e ter a sua situagio regularizada junto das entidades fiscais e de seguranga
social locais, no momento da respetiva contratageo, sem prejufzo da
possibilidade de essa situagSo poder ser comprovada "a posteriori", d,e acordo
com o artigo 5.q do Decreto-Lei 47 /20L3, de 5 de abril, nas situagOes em que
tal seja admitido pelas normas de direito local.

Irormalizagio das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao
presidente do |fri e entregue pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de
Portugal em Islamabad, sita em 8, street 36, F7 /!, Islamabad, ou por correio
registado com aviso de recegio

Do requerimento deverio constar, sob pena de exclusio, os se&rl{rtes elementos:

8.1 - Identificag5o completa (nome, estado civil, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade, ntimero de cartio de cidaddo ou bilhete de identidade (ou
equivalente) nfmero fiscal (ou equivalente), residdncia, c6digo postal, contacto
telef6nico e email);
8.2 - Habilitag6es iiteriirias; e,
8.3 - ldentificagdo do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae assinado e datado;
b) lrotoc6pia simples e legivel do documento comprovativo das habilitagOes

B.

'l iterdrias mfnimas obrigat6rias;
c) certificado de Registo criminal do pais

9, M6todos de selegfro
obrigat6rios:
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onde residEjr '' 
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b

adotados os seguintes m6todos de selegeo

g.t Aval iagdo curriiular, valorageo de 600/0..: "'



Avaliagio curricular visa analisar as aptiddes profissionais dos candidatos na drearespetiva' com base na analise do respetivo iurrfcuro profissional e documentos

:i.}tf;Tivos 
que o acompanham, sendo consideradorL pona.rados, os seguintes

bJ Experidncia profissional anterior,
recl'utamento;

c) Form ageo profissionar na 6rea

nomeadamente na drea funcional do

funcional do recrutamento.

9 '2 Entrevista Profissional, valoragfro de 40o/o

A entrevista profissional visa avaliar de
aspetos comportamentais evidenciados
mais linguas.

aptid6es profissionais* q.
e o dominio de uma ou

forma objetiva as
pelos candidatos

0s resultados obtidos na aplicagfro dos mdtodos de selegio sdo classificados naescala de 0 a 20 varores, com .*pr.rrao at6 ds cent.simas.

os crit6rios de apreciagao 
3 

no.1.aeragfro-dos m6todos de selegfro tidos em conta, bemcomo o sistema de classificagio final, i*r"inao as respetivas f6rmulasclassificativas, constam de ata das ieunioes a";,r.i'i" concurso, sendo a mesmafacultada aos candidatos sempre que sof iciiaOa. 
, qr ' sv

os resultados obtidos 
.na 

aplicagfro dos m6todos de selegio sfro classificados naescala de 0 a 20 varores, .o- ."p."ssio at6 ds cent6simas.

10' Exclusio - consideram-se exclufdos os candidatos que obtenham umapontuagio inferior a 9,5 varores num ao, ,nlr"a"r, 
"io rhes.sendo apricado om6todo seguinte, nos termos do artigo 2.p da portaria n.a rB7 /20i3, de 22 demaio, 
q ,L_ LQt / LVI', Q

1'7' Forma e comu.nicagio das notificagdes aos interessados__ Todas asnotificagdes dos candidatos admitidos u .*.rura*; inituinao as necess6rias paraefeitos de audi6ncia dos interessados,
a) E-rnail com recibo.de entrega da notificagSo oub,) notificagdo pessoal "

L2.

P'esidente: Paulo Neves Pocinho
1-.4 Vogal 'efetiuo: 

Kaiser l(han
2.e Vogal efetivo: EIma Nasir

it'- r. ;r r

13. As atas das
solicitadas.

;
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a-reuniOes do jfri sio facultadas. ggs candidatos sempre que



L4' Na sequdncia do despacho conjunto ne 373,/2000 de 1 de margo , faz-seconstar,
igualmente, a seguinte mengio: "Em cumprimento da alfnea rrj ao artigo 9s da
constituigio, a Administragio priblica, enquanto entidade empregado.", fi.on1ouuativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheresno acesso ao emprego e na progressio profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de diicriminagdo,,.

Isfamabad , 29 de setembro de Z0Z0

0 Embaixador de Portugal em Islamabad
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