
AVISO DEABERTURA

concurso extenro para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na
categoria de T6cnlco superlor, da carreira de T6cnico superlor,
para exercer fungoes na Embaixada de portugal em Islamabad

Nos termos da portaria n.o tg7/zalJJ', de zz de maio, faz-se priblico que, na
y.Q$n1ia de despaclo 1" autorizagio de 7.9.2020 do Senhor SecreHrio-Geral doMinist€rio dos Neg6cios Estrangeiroi e senhores Ministros de Esado e dos Neg6cios
Estrangeiros e de Estado e das Finangas, se encontra aberto, pelo prazo de l0 diasfteis a contar da data de publicagio do presente .uiro, concurso externo para opreenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de T6cnico sup".ioi, a. carreira
de Tdcnico superior,.com a remunerag_ro r.nsir ilfquida de 2t2,ii €,G;;" o varoranual glob-al ilfquido de 297L,3g b, e qu"t 

".r"t.. o montante de 3,g3 €,correspondente ao subsfdio de refeigao por dia de trabalho efetivo, no, t"rtno,aprovados pero Decreto Reguramentar i.o glzot3, de B de maio, ;;;; exercerfungdes na Embaixada de portugar em Isramabad, que compreende um perfodoexperimental com a duragio de 1g0 dias.

1. termina em 2g de outubro de2020.
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especialidade, tomando opgdes de fndole t6cnica, enquadradas por diretivas
ou orientag6es superiores, nos vdrios domfnios de atuagio da Embaixada de
Portugal em Islamabad, de acordo com a caraterizagioprevista no n.c 2 do
artigo gg.e; do anexo da Lei n.s 35/2014, de junho.

7.1 Reunir os requisitos gerais necessdrios para o exercfcio de fungoes priblicas,
previstos no artigo l7.s da Lei Geral do Trabalho em Fungoes Fttblic"s,
aprovada pela Lei n.n 35/2014,de20 deiunhq com excerio da nacionalidade
portuguesa nos termos do artigo 5.4 do Decreto-Leine 4712013, de S de abril;

7,2Ser titular de licenciatura ou equivalente ou dispor de formagio ou experi€ncia
profissionais necess6rias e suficientes para a substituigdo daquela habilitag6o.

7.3 o candidato selecionado deveri possuir autorizagio/estatuto de residente no
pafs e ter a sua situagflo regularizada junto das entidades fiscais e de seguranga
social locais, no momento da respetiva contratagiq sem prelifzo ia
possibifidade de essa situagio poder ser comprovada;a posteriori,,de acordo
com o artigo 5.o do-Decreto-Lei 4T/z}Lg,de 5 de abril, nas situag6es em que
tal seja admitido pelas normas de direito local.

As candidaturas devem ser formalizadas mediante
presidente do lfri e entregue pessoalmente (contra
Portugal em Islamabad, sita ern 8, Street 36 FT /I,

Do requerimento deverlo constar, sob pena de exclusio, os seguintes etementos:

8'1- Identificagio completa (nome, estado civil, data de nascimento, naturatidadg
nacionalidade, ntlmero de cartiio de cidadio ou bilhete de ii.ntiA.au fouequivalente) ntlmero fiscal (ou equivatente), resid€ncia c6digo postal, contacto
telef6nico e email);
8.2 - Habilitagdes liter{rias; e,
8.3 - ldentificagto do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes
documentos:

Curriculum vitae assinado e datado;
Fotoc6pia simples e legfvel do documento comprovativo das habilitag6es
liter6rias;
Fotoc6pia simples e legfvel de comprovativos da formagio profissional
realizada nos rlltimos t.€s anos, relacionada com as atividades que
caraterizam o posto de trabalho;
Certificado de Registo Criminat do pafs onde reside;

7.

sto requisitos cumulativos de admissio:

8.

requerimento dirigido ao
recibo) na Ernbaixada de

Islarnabad, ou por cpfreio

a)
b)

c)

d)
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9.1. Avaliagio curricular; Valoragio de 40%

Avaliagio curricular visa analisar as aptidoes profissionais dos candidatos na 6rearespetiva, com base na andlise do respetivo iurrfculo profissional e documentoscomprovativos que o acompanham, sendo considerados-e ponderados, os seguinteselementos:
a) Experi€ncia profissional anterior, nomeadamente na crea funcional dorecrutamento;
b) Habilitaglo acad6mica de base;
c-l Fgrrnagio profissional na {rea funcional do recrutamento.
d) Conhecimentos de lfngua portuguesa ou de outras lfnguas consideradasrelevantes para as fungdes r ei".cir flngl€s, urdu, prances, Mandarim, Russo, Arabee Espanhol).

9.2. Entrevista profissional. Valoraglo de G0 %

A entrevista profissional visa avaliar de forma obietiva as aptid6es profissionais easpetos comportamentais evidenciados pelos .rndid.tos e a fluencia em lfnguaportuguesa ou outras lfnguas consideradai relevantes.

os resultados obtidos na aplicagdo dos mdtodos de selegSo sao classificados naescala de 0 a 20 varores, com expiesseo at6 rs cent6simas.

os crit6rios de apreciagio e ponderagio dos m6todos de selegio tidos em conta, bemcomo o sistema .de classificaglo final, incluindo as respetivas f6rmulasclassificativas, constam de ata dai reuni6es do juri do concurso, sendo a mesmafacultada aos candidatos sempre que solicitada.

10' Excluslo - consideram'se exclufdos os candidatos que obtenham umapontuagio inferior a 9,5 valores num^ log metoaos, nio thes sendo aplicado om6todo seguinte, nos termos do artigo z.s daportaria n.c tg7 /zag,de2zde maio.
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;lLlT.::efeitos de auditncia dos inte."ssados, e as .onuo..ril,'i'JffiT'rTff;:r'T:qualquer mdtodo de selegio qu. ."iii. presenta do candidato sio efetuadas atrav6sde uma das seguintes formas; 

--'-

a) E'mail com recibo de enffega da notificagio;b) Norificageo pessoal;
c) Aviso publicado em local visfvel e pfbtico da chancelaria.
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Presidente - Embaixador de Portugal em lslamabad, paulo Neves pocinho
1e vogal efetivo - Dr. Ricardo Brilhante, terceiro secreHrio de embaixada;
2.e vogal efetivo - Dr. Henrique Capelas, adido de embaixada;
Vogal suplente - Dr. Bruno Casteleiro, t6cnico superior.

13. As atas das reunides do ifri sio facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

14. Na sequtncia do despacho conjuntonc373/2000 de 1de margq faz-seconsrar,
igualmente, a seguinte mengio: "Em cumprimento da alfnea h) do artigo 9n da
Constituigio, a Administraglo Priblica enquanto entidade emprigadora, promone
ativamente uma polftica de igualdade de oportunidades entrehomens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressao profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e quatquer forma de diicriminaglo".

Islamabad,L4 de outubro de2020

O Embaixador
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