Aviso de abertura para a carreiralcategoriade AssistenteOperacional
Concursoexternopara o preenchimentode um postode trabalho,na
categoriade AssistenteOperacional,da carreirâ de Assistente
Operacional,para exercerfunçõesna Embaixada de Portugal em
Helsínquia
Nos termosda Portarian." I8712013,de 22 de maio, faz-sepuflico que,na
sequênciade despachode autorrzaçãode 7.9.2020 do Seúor SecretárioGeral do Ministério dos NegóciosEstrangeirose e SenhoresMinistros de
Estadoe dos NegóciosEstrangeirose de Estadoe dasFinanças,se encontra
aberto,pelo prazode 10 diasúteisa contarda datade publicaçãodo presente
aviso, concursoexternopara o preenchimentode um posto de trabalho,na
categoriade AssistenteOperacional,da carreirade AssistenteOperacional,
com a remuneração
mensalilíquidade I.213,63C,(sendoo valor anualglobal
ilíquido de 16.999,82€)à qual acresceo montantede 4,96€, conespondente
ao subsídiode refeição por dia de trabalho efetivo, nos termos aprovados
pelo DecretoRegulamentarn." 312013,de 8 de maio, para exercerfunções
na Embaixada de Portugal em Helsínquia, que compreendeum período
'experimentalcom a duraçãode 90 dias.
1. O prazo para apresentação
de candidaturastermina em 6 de Novembro
de 2020.
2. Regimejurídico aplicável- contratodetrabalhoem funçõespúblicaspor
tempo indeterminado ao abrigo da lei substantivaportuguesapara
exercer funções nos serviços perifericos externos do Ministério dos
NegóciosEstrangeiros,
nostermosprevistosno Decreto.Lein.o4712013,
de 5 de abril
3. Reserva de recrutamento interna
Se do presente. procedimento
concursal resultar, atenta a lista de ordenação final devidamente
homologada,um númerode candidatosaprovadossuperioraospostosde
trabalhoa ocupar,seráconstituídauma reservade recrutamentointerna,
válida pelo prazomáximo de 18 meses,contadoda datada homologação
da referidalista, nos termosdo artigo 10.oda Portarian.o I8712013,de
22 de maio.
4. Número de postosde trabalho e prazo de validade- O procedimento
concursalvisa o preenchimentode um postode trabalho,e é válido para
o preenchimentodo posto de trabalho a concursoe païa os efeitos
previstosno n.o2 do arÍtgo10.oda Portarian.o 18712013,de 22 de maio.
5. Publicitaçãodo aviso- O presenteavisoé publicitado.emlocal visível
e público da Embaixadade Portugalem Helsínquiae, se possível,por
extrato,em jornal local.

6. Caraterização
e local do postode trabalho- funçõescorrespondentes
à
categoriade AssistenteOperacional,
da carreiraAssistenteOperacional
de naturezaexeçuïiva,de çarâtermanualou mecânico,enquadradas
em
directivasgeraisbem definidase com grausde complexidadevariáveis,
indispensáveisao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportaresforço físico, conduçãoe correta manutençãode viaturas;
pelosequipamentos
Responsabilidade
soba suaguardae pelasuacorreta
utilização, procedendo,quando necessário,à manutençãoe reparação
dos mesmosna Embaixadade Portugalem Helsínquia,de acordocom a
previstano n.o2 do artigo88.o,do anexoda Lei n.o3512014,
caraterização
de ìunho.
7. Requisitosde admissãoao procedimentoconcursal:
Sãorequisitoscumulativosde admissão:
para o exercíciode funções
7.1 Reunir os requisitosgeraisnecessários
públicas,previstosno artigo 17.odalei Geraldo Trabalhoem Funções
Públicas,aprovadapelaLei n.'3512014,de 20 dejunho,com exceção
portuguesa,nos termosdo artigo 5.odo Decreto-Lei
da nacionalidade
n.' 47120i3,de 5 de abril;
7.2 Sertitularde escolaridade
mínimaobrisatória:
7.3 O candidato selecionadodeverá possuir auÍorização/estatuto
de
residenteno país e ter a sua situaçãoregularizadajuntodas entidades
fiscais e de segurançasocial locais, no momento da respetiva
contratação,sem prejuízoda possibilidadede essasituaçãopoder ser
comprovada"a posteríori", de acordocom o artigo5.odo Decreto-Lei
4712013,de 5 de abril, nas situaçõesem que tal seja admitido pelas
normasde direito local.
7.4 Sertitular de cartade conduçãode veículoslieeiros.
8. Formalizaçãodascandidaturas
As candidaturasdevem ser formalizadasmedianterequerimentodirigido ao
presidentedo Juri e entreguena Embaixadade Portugalem Helsínquia,sita
em Unioninkatu22 2nd Floor 00130Helsinki, por correio registadocom
avisode receçãoou por correioeletrónicoparahelsinquia@mne.pl
Do requerimentodeverão constar,sob pena de exclusão,os seguintes
elementos:

8.1 - Identificaçãocompleta (nome, estado civil, data de nasciment
naturalidade,nacionalidade,número de cartão de cidadão ou bilhete
identidade(ou equivalente)número fiscal (ou equivalente),residênci
codigopostal,contactotelefonicoe email);
8.2 - Habilitaçõesliterárias;e,
8.3 - Identificaçãodo concursoa que se candidata,acompanhadodos
seguintesdocumentos:
a) Curriculum vitae assinadoe datado;
b) Fotocopia simples e legível do documento comprovativo das
habilitaçõesliterárias;
c) Certificadode RegistoCriminal do paísondereside;
d) Cartade motivação;
e) Fotocopiasirnplese legívelda cartade conduçãode veículosligeiros.
9. Métodos de seleçãoobrigatórios:

são adotadosos seguintesmétodosde seleção

9.1. Avaliaçãocunicular;Valoração de 40oÁ
Avaliaçãocurricularvisa analisarasaptidõesprofissionaisdos candidatosna
árearespetiva,com base na análisedo respetivocurrículo profissionale
documentoscomprovativosque o acompanham,sendo consideradose
ponderados,
os seguinteselementos:
a) Experiênciaprofissionalanterior,nomeadamente
na áreafuncionaldo
recrutamento;
b) Habilitaçãoacadémicade base;
c) Formaçãoprofissionalna âreafuncionaldo recrutamento.
9.2. Entrevistaprofissional.Valoraçãode 600Á
A entrevista profissional visa avahar de forma objetiva as aptidões
pelos candidatose o
profissionaise aspetoscomportamentais
evidenciados
domíniode uma ou mais línguas.
Os resultadosobtidosna aplicaçãodosmétodosde seleçãosãoclassificados
na escalade 0 a 20 valores,com expressão
até às centésimas..
Os critériosde apreciaçãoe ponderaçãodos métodosde seleçãotidos em
conta,bem çomo o sistemade classificaçãofìnal, incluindo as respetivas
fórmulasclassificativas,
constamde ata das reuniõesdo juri do concurso,
sendoa mesmafacultadaaoscandidatossempreque solicitada.

10.Exclusão- Consideram-se
excluídosos candidatosque obtenhamuma
pontuação inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhes sendo
aplicadoo método seguinte,nos termos do artigo 2! da portaria n.o
18712013,
de 22 de maio.
10.i Os candidatosquenão compareçam
a qualquerdosmétodosde seleção
consideram-se
igualmenteexcluídos.
- Todas as
1l.Forma e comunicacãodas notificaçõesaos interessados
notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as
necessárias
paraefeitosde audiênciados interessados,
e as convocatórias
paraa reahzaçãode qualquermétodode seleçãoque exija a presençado
candidatosãoefetuadasatravésde uma dasseguintesformas:
a) E-mail com recibo de entregada notificação;
b) Aviso publicadoem local visível e públicoda chancelaria.
l2.Composição
e identificação
do júri:
Presidente:António CostaMoura, Embaixador;
1.o Vogal efetivo: Maria Manuela Lima, Primeira Seçretáriade
Embaixada;
2." Vogal efetivo:Luís Campos,AssistenteTécnico.
13. As atasdas reuniõesdo júri são facultadasaos candidatossempreque
solicitadas.
14.Na sequênciado despachoconjuntono 37312000
de 1 de março,faz-se
constar,iguahnente,a seguintemenção:"Em cumprimêntoda alíneah) do
artigo 9o da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de
oportunidadesentre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressãoprofissional, providenciandoescrupulosamente
no sentido de
evitartodae qualquerforma de discriminação".
Helsínquia,23de outubrode 2020.

O Embai ador de Portugalem Helsínquia

ntónio Costa

