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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 17395/2019

Sumário: Convocação para a realização do método de seleção prova de conhecimentos, rela-
tivo ao procedimento concursal comum de recrutamento de dois postos de trabalho 
da carreira e categoria de técnico superior para desempenho de funções na Direção 
de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de Administração, aberto 
pelo Aviso n.º 9979/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 11 
de junho.

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º, conjugado com a alínea d) do artigo 10.º 
da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, informam -se os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico 
superior para desempenho de funções na Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departa-
mento Geral de Administração, aberto pelo Aviso n.º 9979/2019, publicado no Diário da República 
n.º 111, 2.ª série, de 11 de junho, que se encontra afixada no “local de estilo” do MNE, no Palácio 
das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando -se igualmente disponível a lista dos 
candidatos que se encontram nas condições referidas no n.º 1 e do n.º 2 do artigo 36.º da Lei 
n.º 3572014, de 20 de junho, na respetiva página eletrónica em https://www.portaldiplomatico.mne.
gov.pt/sobrenos/carreiras -oportunidades/carreiras -gerais.

2 — Assim, ficam por este meio convocados para a realização do método de seleção, Prova de 
Conhecimentos, que terá lugar no dia 19 de novembro de 2019, pelas 15h, na Sala de Imprensa do 
MNE, no Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, os candidatos que se encontrem 
nas condições referidas no n.º 1 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

3 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a forma escrita e terá uma du-
ração máxima de noventa minutos. Não será permitida a utilização de qualquer material de apoio, 
incluindo legislação ou manuais.

18 de outubro de 2019. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa 
e Abreu.
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