Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE202005/0307
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério dos Negócios Estrangeiros
Organismo Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau
Área de Actuação: A prevista no artigo 8º da Portaria n.º 33/2012, de 31 de janeiro
Remuneração: 2996,21
Sumplemento Mensal: 312.14 EUR
Conteúdo Funcional:
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Ser detentor da licenciatura em Economia e/ou Gestão
Requisitos específicos e respetivo perfil pretendido são obrigatoriamente os
seguintes:
a) Ser detentor da licenciatura em Economia e/ou Gestão;
b) Possuir competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção,
coordenação e controlo com seis anos de experiência profissional em funções,
Perfil: cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível
uma licenciatura;
c) Possuir experiência em planeamento, gestão orçamental pública e em apoio,
acompanhamento e avaliação da gestão e execução de programas e planos de
serviços públicos nas vertentes financeira, de pessoal e patrimonial, bem como
na execução e controlo da despesa pública e possuir conhecimentos profundos
de contabilidade pública
Métodos de Selecção a Utilizar:

Métodos de seleção - avaliação curricular e entrevista pública, com carácter
eliminatório.

Presidente – Dr.ª Maria da Luz Andrade, Diretora-Adjunta do Departamento
Geral de Administração, indicada pelo Diretor do Departamento Geral de
Administração e a designar pela Secretária-Geral, nos termos da alínea a) do n.º
3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação introduzida
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
1.º Vogal – Dr.ª Cristina Falcão Campos, diretora de serviços, designada
Composição do Júri: indicada pelo Diretor Geral dos Assuntos Europeus, nos termos da alínea b) do
n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação
introduzida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
2.º Vogal – Professora Doutora Anabela de Fátima Domingos Cardoso Marques,
a ser designada nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º
2/2004, de 15 de janeiro, com a redação introduzida pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, pelo Instituto Politécnico de Setúbal.

Locais de Trabalho
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Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
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Social:
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Apresentação de Candidaturas

Local: Serviço de Expediente do MNE, Largo do Rilvas, 1399-030 Lisboa
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, nos termos legais, dirigido
ao Secretário Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no prazo de 10 dias contados a
partir da publicitação do procedimento concursal na bolsa de emprego público, dele
constando os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, naturalidade, número e data do bilhete de
identidade/cartão de cidadão e serviço de identificação que o emitiu , telefone, morada da
residência e código postal);
b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Indicação da categoria que o candidato detém, serviço a que pertence e tempo de serviço
efetivo na função pública;
d) Experiência profissional, com especificação das funções com mais interesse para o lugar a
que se candidata, tanto executivas como de chefia.
Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados, dos seguintes documentos:
a) curriculum vitae detalhado, datado e assinado, onde constem, para além de outros
elementos considerados necessários, as funções que exercem e exerceram e os períodos de
duração, bem como a formação profissional detida;
b) Cópia de documento comprovativo das habilitações literárias com indicação da nota final
de curso;
c) Cópia do documento comprovativo das habilitações profissionais com indicação das
entidades promotoras e respetiva duração;
d) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo organismo a que o candidato está
vinculado, da qual constem, inequivocamente, a modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado de que é titular, bem como a carreira e categoria e a
respetiva antiguidade, e o tempo de serviço em cargos de chefia;
e) Cópia do documento comprovativo relativa à experiência profissional alegada pelo
candidato.
f) Declaração em como autoriza o uso do endereço eletrónico para os efeitos dos artigos 63º
e 112º do CPA;
g) Outros elementos instrutórios constantes do curriculum vitae, devidamente autenticados,
considerados adequados pelo candidato para comprovar os requisitos enunciados.
Contacto: Contato para esclarecimentos: jose.morujo@mne.pt

Data de Publicação 2020-05-18
Data Limite: 2020-06-01
Observações Gerais: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 7868/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de
diretor de serviços de Planeamento, Orçamento e Controlo Orçamental do Departamento
Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que, por meu
despacho de 17 de abril de 2020, se pretende proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento
concursal de seleção para provimento do cargo de Diretor de Serviços de Planeamento,
Orçamento e Controlo Orçamental do Departamento Geral de Administração da Secretaria
Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com as atribuições previstas no artigo 8.º da
Portaria n.º 33/2012, de 31 de janeiro.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do
júri, e dos métodos de seleção, serão publicitados na BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º
64/2011, de 22 de dezembro.
04.05.2020. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa e Abreu.
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