Aviso de abertura para a carreiralcategoriade Técnico Superior
Concursoexternopara o preenchimentode um postode trabalho,na
categoriade Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior, para
exercerfunçõesna Embaixada de Portugal em Helsínquia
Nos termosda Portarian.' I8712013,de 22 de maio, faz-sepúblico que,na
sequênciade despachode autorizaçãode 7.9.2020 do Senhor SecretárioGeral do Ministério dos Negócios Estrangeirose Seúores Ministros de
E,stadoe dos NegóciosEstrangeirose de Estadoe das Finanças,se encontra
aberto,pelo prazode l0 diasúteisa contarda datade publicaçãodo presente
aviso, concursoexternopara o preenchimentode um posto de trabalho,na
categoriade Técnico Superior, da carreira de Técnico .Superior,com a
remuneraçãomensal ilíquida de 2.858,34€,,(sendo o valor anual global
ilíquidode 40.016,76C),
à qual acresceo montantede 4,96€,,coffespondente
ao subsídiode refeiçãopor dia de trabalhoefetivo,nos termÒsaprovados
pelo DecretoRegulamentarn.o312013,de 8 de maio,para exercerfunções
na Embaixada de Portugal em Helsínquia, que compreendeum período
experimentalcom a duraçãode 180dias.
1. O prazo para apresentação
de candidaturastermina em 6 de Novembro
de 2020.
2 . Regimejurídico aplicável- contratode trabalhoem funçõespúblicaspor
tempoindeterminadoao abrigoda lei substantivaportuguesaparaexercer
funçõesnos serviçosperifericos externosdo Ministério dos Negócios
Estrangeiros,
nos termosprevistosno Decreto-Lein.o 4712013,de 5 de
abril.
3 . Reservade recrutamentointerna- Sedo presenteprocedimentoconcursal
resultar,atentaa lista de ordenaçãofinal devidamentehomologada,um
númerode candidatosaprovadossuperioraospostosde trabalhoa ocupar,
seráconstituídauma reservade recrutamentointerna, vâlida pelo prazo
máximo de 18 meses,contadoda datada homologaçãoda referidalista,
nostermosdo artigo 10.oda Portarian.o 18712013,
de 22 de maio.
^
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Número de postos de trabalho e prazo de validade - O procedimento
concursalvisa o preenchimentode um posto de trabalho,e é válido para
o preenchimentodo posto de trabalho a concurso e para os efeitos
previstosno n.o2 do artigo10.oda Portarian.o 18712013,
de 22 de maio.
5 . Publicitaçãodo aviso O presenteavisoé publicitadoem local visível
e publico da Embaixadade Portugal em Helsínquia e, sempre que
possível,por extrato,em jornal local.
6 . Caraterizaçãoe local do posto de trabalho- funçõescorrespondentes
à
categoriade Técnico Superior,da carreiraTécnico Superior,de natureza
consultiva,de estudo,planeamento,programação,avaliaçãoe aplicação

de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, QUe
fundamentame preparama decisão;Elaboração,autonomamenteou em
grupo,de parecerese projetos,com diversosgrausde complexidaoe,e
execuçãode outrasatividadesde apoio geralou especializadonas áreas
de atuaçãocomuns,instrumentaise operativasdos órgãosou serviços;
Funçõesexercidascom responsabilidade
e autonomiatécnica,aindaque
com enquadramento
superiorqualificado;Representação
do órgão ou
serviço em assuntosda sua especialidade,
tomando opçõesde índole
por diretivasou orientaçõessuperiores,nos vários
técnica,enquadradas
domíniosde atuaçãoda Embaixadade Portugalem Helsínquia,de acordo
com a caraÍertzação
previstano n.o2 do artigo 88.o,do anexoda Lei n.o
3512014,
dejunho.
7. Requisitosde admissãoao procedimentoconcursal:
Sãorequisitoscumulativosde admissão:
7.1 Reunir os recluisitosgeraisnecessários
para o exercíciode funções
públicas,previstosno artigo 17.odalei Geraldo Trabalhoem Funções
Públicas,aprovadapela Lei n.' 3512014,
de 20 dejunho,com exceção
porluguesa,nos termosdo artigo 5.odo Decreto-Lei
da nacionalidade
n." 4712013,
de 5 de abril;
7.2 Sertitular de licenciaturaou equivalente;
7.3 O candidato selecionadodeverá possuir autorização/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 posteriori", de acordocom o artigo 5.odo Decreto-Lei
4712013,de 5 de abril, nas situaçõesem que tal seja admitido pelas
nornas de direito local.
8. Formalizaçãodascandidaturas:
As candidaturasdevem ser formalizadasmedianterequerimentodirigido ao
presidentedo Júri e entreguena Embaixadade Portugalem Helsínquia,sita
em Unioninkatu22 2nd Floor 00130 Helsinki, por correio registadocom
avisode receçãoou por correioeletrónicoparahelsinquia@mne.pl
Do requerimento deverão constar, sob pena de exclusão, os seguintes
elementos:
8.1 - Identificaçãocompleta (nome, estado civil, data de nascimento,
naturalidade,nacionalidade,número de cartão de cidadão ou bilhete de

identidade (o, equivalente) número fiscal (orl equivalente),residênci
codigopostal,contactotelefónicoe email);
8.2 - Habilitaçõesliterárias;e,
8.3 - Identificação do concurso a que se candidata; acompanhadodr
seguintesdocumentos:
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a) Curriculumvitae assinadoe datado;
b) Fotocópia simples e legível do documento comprovativo das
habilitaçõesliterárias;
c) Fotocopia simples e legível de comprovativos da formação
profissional realizadanos últimos três anos, relacionadacom as
atividadesque caraterizamo postode trabalho;
d) Ceftificadode RegistoCriminal do paísondereside;
e) Cartade motivação.
9. Métodos de selecãoobrigatórios:
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são adotadosos seguintesmétodosde seleção

9.1. Avaliaçãocurricular;Valoraçãode 40oÁ
na
Avaliaçãocurricularvisa analisarasaptidõesprofissionaisdoscandidatos
árearespetiva,com basena análisedo respetivocurrículo profissionale
documentoscomprovativosque o acompanham,sendo consideradose
ponderados,
os seguinteselementos:
a) Experiênciaprofissionalanterior,norreadamentena âreafuncionaldo
recrutamento,
b) Habilitaçãoacadémicade base;
c) Formaçãoprofissionalna âreafuncionaldo recrutamento.
9.2. EnÍrevistaprofissional.Valoraçãode 60Yo
A entrevista profissional visa avaliar de forma objetiva as aptidões
pelos candidatose o
evidenciados
profissionaise aspetoscomportamentais
domíniode uma ou mais línsuas.
Os resultadosobtidosna aplicaçãodosmétodosde seleçãosãoclassificados
na escalade 0 a 20 valores,com expressão
até às centésimas.
Os critérios de apreciaçãoe ponderaçãodos métodosde seleçãotidos em
conta,bem como o sistemade classificaçãofìnal, incluindo as respetivas
fórmulasclassificativas,
constamde ata das reuniõesdo júri do concurso,
sendoa mesmafacultadaaos candidatossempreque soliciÍada.

lO.Exclusão- Consideram-se
excluídosos candidatosque obtenhamuma
pontuaçãoinferior a9,5 valoresnum dos métodos,não lhes sendoaplicado
o métodoseguinte,nos termosdo artigo2.oda Portarian." 18712013,
de 22
de maio.
10.I Os candidatosquenão compareçam
a qualquerdos métodosde seleção
consideram-se
igualmenteexcluídos.
- Todas as
I l.Forma e comunicaçãodas notificaçõesaos interessados
notificaçõesdos candidatosadmitidose excluídos,incluindoas necessárias
para efeitos de audiênciados interessados,
e as convocatóriaspara a
realizaçãode qualquermétodode seleçãoque exija a presençado candidato
sãoefetuadasatravésde uma dasseguintesformas:
a) E-mail com recibode entregada notifìcação;
b) Aviso publicadoem localvisívele publicoda chancelaria.
i2.Composicãoe identificaçãodo júri:
Presidente:António CostaMoura, Embaixador;
1."Vogal efetivo:Maria ManuelaLima, PrimeiraSecretáriade Embaixada;
2.o Vogal efetivo: Tiago Silva Carvalho,Leitor do Instituto Camõesna
Universidadede Helsínquia.
13. As atasdas reuniõesdo júri são facultadasaos candidatossempreque
solicitadas.
14.Na sequênciado despachoconjuntono 37312000de 1 de março, faz-se
constar,igualmente,a seguintemenção:"Em cumprimentoda 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
evitartoda e qualquerforma de discriminação".
Helsínquia,23de Outubrode 2020.
O Embaixadorde Portugalem Helsínquia,

Antonio C
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