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rMBâIXADÁ DË PoRruGÁT
clDADE Do PANAMÃ
Aviso dê abeÍtura de procedimento concursal externo oara preenchimento de 1 posto de trâbelho na

cateqoria de Assistente de Residência
Torna-se público que se encontrâ âberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar dâ dâta de publicação do
presente aviso? concurso externo para o preenchimento de

l

posto de tÍêbãlho, na categoria de Assistente

de Residência, com a remunêração mensal ilíquida de 412,23 € (sendo o valor anual global ilíquido de
5.771,26 €), para exercer funções de Assistente de Residência na Resìdência Oficial da Embaixada de portugal

na Cidade do Panamá, República do Panamá, com contrato de trabalho em funções púbìicas por tempo
indeterminãdo.

1.

O prazo para apresentação de candìdaturas termina em 02 de novembro de 2020;

2. O recrutamento efêtua-se através da

realização de uma entrevistâ profissional a indivíduos com idade

superìor a 18 anos, tìtulares de escolarjdade obrigatória e com conhecimentos âdequados às funções

a

oesempennar.

3.

Rêquisitos cumulatìvos de admissão ao procedimento concursal:

a)

Reunir os requisitos geraìs necessádos para o exercício de funçõ€s públicas, previstos no artigo 17a,
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicâs, aprovada pela lei n.e 47/ 2013, de 5 de âbril;

b)

Ser

titular dà escolaridade obrigâtor ia:

c) O candidato selecionado deverá possuir autorìzação/estatuto de residente no país e ter a

sua

situação regulârizada junto das entidâdes fiscais e de segurança social locais, no momento dê
respetiva contratação, sem prejuÍzo da possibilidade de essa situação poder ser comprovada "ê

posteriori", de acordo co o artigo 5s do Decreto Lei47/2013, de 5 de abril, nas situaçôes em que tal
seja âdmitido pelas normas de direito local.

4.

Formalização das cândidaturas:

As candidâturas dêvem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente de

lúri e entresue

pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de Portugal sita nâ Av. Samuel Lewis e Ruâ 55 Estê, ObarÍio,
cidade de Pânamá, ou por correìo eletrónico para panama@mne.pt
Do requerimento deverão constar, sob pena de excìusão os seguintes elementos:

4.1 ldentificação completa (nome, estâdo civil, data de nascimento, naturalidade,

nacionâlidade,

número de cartão de cìdadão oLr bilhete de identidade (ou equivâlente), número fiscal (ou
equivalente), residência, código postal, contacto têiefónico e êmail)j

4.2

Habilitações lìterárias;
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4.3

ldentìficação do concurso a que se candidata,

Acompanhado dos seguintes documentos:

a)

Fotocópia simpìes e legíveldo comprovativo das habilìtações lìterárias (escolaridade obrigâtórìa);

b) (eventual) Íotocópia simples

e

legível de outro diploma

ou comprovativo de

formações

profissionais realizâdas, relacionâdas com as atividades que carâterizam o posto de trabalho;

c)

Cartas de Referência;

d)

Registro Criminal devidamente apostilhado;

Os candidatos poderão solìcìtar informações sobre o concurso através do endereço de correio eletrónico

panama(amne.pt.

5.

Forma e comunicação das notificaçôes aos interêssados

-

Todas as notificações dos candidatos admitidos

e excluídos, são efetuadas através de uma dâs seguintes formas:

a) Ë-mailcom recibo de entrega da notificâção;
b) Notificaçãopessoal;
c) Aviso publicado em local visível e público da chancelaria e disponibìlizado

na página eletrónica

https://www.pânama.êmbaixadaoortugâl.mne.ptlpÌl

6.

Regime jurídico aplicável

- contrato de trabalho em

funções públicas por tempo indeterminado para

exercer funções nos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos termos
previstos no Decreto-Lei ns 47/2013, de 5 de abril.

7.

Na sequencìa do despacho conjunto n.e 373/2000 de 1 de março, faz-se constar, igualmente, a seguinte

menção: "Em cumprìmento da alínea h) do artigo 9e da Constìtuição, a Admìnistração Públicã, enquanto

entidade empregadora, promove ativamente uma políticâ de igualdade de oportunidades entre homens e

mulheres no âcesso âo emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação".

Cidade do Panamá, 19 de outubro dê 2020

O Presidente

Embaìxador de Portugal na Cidade do Panamá
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Gonçalo Teles

