
AVISO  DE ABERTURA  DE PROCEDIMENTO  CONCURSAL

Concurso  externo  para  o preenchimento  de I (um)  posto  de  trabalho  na

categoria  de  Assistente  T6cnico,  da  carreira  de  Assistente  T6cnico,  para

exercer  funq6es  na  Embaixada  de  Portugal  em  Singapura

Nos termos da Portaria n.Q 187/2013, de 22 de maio, faz-se publico que, na
sequ@ncia  de despacho  de autorizaqao  de 4.11.2021  do Senhor  Secretario-Geral  do

Ministerio  dos  Neg6cios  Estrangeiros  e Senhores  Ministros  de  Estado  e dos

Neg6cios  Estrangeiros  e de Estado  e das Finanqas,  se encontra  aberto,  pelo  prazo

de 10  dias  uteis  a contar  da data  de publicaqao  do presente  aviso,  concurso  externo

para  o preenchimento  de 1 (um)  posto  de trabalho  na categoria  de Assistente

Tecnico,  da carreira  de Assistente  Tecnico,  com  a remuneraqao  mensal  iliquida  de

1.486,51 € (sendo  o valor  anual  global  iliquido  de 20.811,14 € ), a qual  acresce  o

montante  de 5,25 € , correspondente  ao subsfdio  de refeigao  por  dia  de trabalho

efetivo. nos termos aprovados pelo Decreto Regulamentar n." 3/2013, de 8 de
maio,  para  exercer  fum,5es  na  Embaixada  de  Portugal  em  Singapura,  que

compreende  um  perrodo  experimental  com  a duraqao  de 120  dias.

1. 0 prazo  para  apresentaqao  de candidaturas  termina  a 2 de dezembro  de

2021,

2. Regime  juridico  aplicavel  - contrato  de trabalho  em fum;5es  publicas  por

tempo  indeterminado  ao abrigo  da lei  substantiva  portuguesa  para  exercer  fum;5es

nos servigos  perifericos  externos  do Ministerio  dos Neg6cios  Estrangeiros,  nos

termos previstos no Decreto-Lei n." 47/2013, de 5 de abril.

3. Reserva  de recrutamento  interna  - Se do presente  procedimento  concursal

resultar,  atenta  a lista  de ordenaqao  final  devidamente  homologada,  um  numero  de

candidatos  aprovados  superior  aos postos  de trabalho  a ocupar,  sera  constituida

uma  reserva  de recrutamento  interna,  valida  pelo  prazo  maximo  de 18  meses,

contado  da data  da homologat,to  da referida  lista,  nos termos  do artigo  10."  da

Portaria n." 187/2013,  de 22 de maio.

4.  Numero  de postos  de trabalho  e prazo  de validade  -  0 procedimento

concursal  visa  o preenchimento  de 1 (um)  posto  de trabalho  e e valido  para  o

preenchimento  do posto  de trabalho  a concurso  e para  os efeitos  previstos  no n.!- 2

do artigo 10.Q da Portaria n.Q 187/2013,  de 22 de maio.

5. Publicitagao  do aviso  -  0 presente  aviso  e publicitado  em local  visfvel  e

publico  da Embaixada  de Portugal  em Singapura  e na sua pagina  eletr6nica:

www.singapura.embaixadaportugal.mne.gov,pt

6.  Caraterizaqao  e local  do posto  de trabalho  - funq5es  correspondentes  (l

categoria  de Assistente  Tecnico,  da carreira  Assistente  Tecnica,  de  natureza

executiva,  de aplicagao  de metodos  e processos,  com  base em diretivas  bem

definidas  e instruq5es  gerais,  de grau  medio  de complexidade,  nas  Areas  de atuaqao

comuns  e instrumentais  e nos varios  dominios  de atuaqao  da Embaixada  de
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Portugal  em Singapura,  de acordo  com  a caraterizaqao  prevista  no n.Q 2 do artigo

ss.g, do anexo da Lei n." 35/2014, de junho.

7. Sao requisitos  de admissao  ao procedimento  concursal:

7.1 Reunir  os requisitos  gerais  necessarios  para  o exercicio  de funq5es  publicas,

previstos  no artigo  17.Q da Lei Geral  do Trabalho  em Funq5es  Publicas,

aprovada pela Lei n.Q 35/2014,  de 20 de junho, com excet,ao da nacionalidade
portuguesa, nos termos do artigo 5.'- do Decreto-Lei n.!- 47/2013, de 5 de
abril;

7.2 Ser  titular  do 12.'-  ano  de escolaridade  ou  de curso  que  lhe  seja  equiparado;

7.3 0 candidato selecionado devera possuir autorizaqao/estatuto  de residente
no pafs  e ter  a sua situat,io  regularizada  junto  das entidades  fiscais  e de

seguram,a  social  locais,  no momento  da respetiva  contratagao,  sem  prejuizo

da possibilidade  de essa situagao  poder  ser  comprovada  "a posteriori",  de

acordo com o artigo SA do Decreto-Lei 47/2013,  de 5 de abril, nas situaq5es
em  que  tal  seja  admitido  pelas  normas  de direito  local.

8.

7.4 Ser  fluente  nas  lfnguas  portuguesa  e inglesa.

Formalizaqao  das  candidaturas:

As  candidaturas  devem  ser formalizadas  mediante  requerimento  dirigido  ao

presidente do Juri e entregue pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de
Portugal  em Singapura,  sita  em Killiney  Road,  #05-08  Winsland  House  I, Singapore

239519,  por  correio  registado  com  aviso  de recegao  ou por  correio  eletr6nico,

atraves  do enderego  singapura@mne.pt,  utilizado  igualmente  para  informagao  e

comunicaqao  com  os candidatos.  Do requerimento  deverao  constar,  sob pena  de

exclusao,  os seguintes  elementos:

8.1 - Identificaqao  completa  (nome,  estado  civil,  data  de nascimento,  naturalidade,

nacionalidade,  numero  de  cartao  de  cidadao  ou  bilhete  de  identidade  (ou

equivalente)  numero  fiscal  (ou equivalente),  resid@ncia,  c6digo  postal,  contacto

telef6nico  e email);

8.2 - Habilitaq5es  literarias;  e,

8.3 - Identificat,io  do concurso  a que  se candidata,  acompanhado  dos seguintes

documentos:

a) Curriculum  vitae  assinado  e datado;

b) Fotoc6pia  simples  e legivel  do documento  comprovativo  das habilitaq5es

literArias;

c) Certificado  de Registo  Criminal  do  pafs  onde  reside;

9. Metodos  de seleqao

obrigat6rios:

sao adotados  os seguintes  metodos  de seleqao

9.1.  Avaliaqao  curricular;  Valoragao  de 40%
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Avaliat,to  curricular  visa  analisar  as aptid5es  profissionais  dos  candidatos  na Area

respetiva,  com  base  na analise  do respetivo  curriculo  profissional  e documentos

comprovativos  que  o acompanham,  sendo  considerados  e ponderados,  os

seguintes  elementos:

a) Experiencia  profissional  anterior,  nomeadamente  na .4rea  funcional  do

recrutamento;

b) Habilitaqao  academica  de base;

c) Formaqao  profissional  na Area  funcional  do recrutamento.

9.2.  Entrevista  profissional.  Valoraqao  de 60%

A entrevista  profissional  visa  avaliar  de forma  objetiva  as aptid5es  profissionais  e

aspetos  comportamentais  evidenciados  pelos  candidatos  e o domfnio  de uma  ou

mais  linguas.

Os resultados  obtidos  na aplicagao  dos metodos  de selegao  sao classificados  na

escala  de 0 a 20 valores,  com  expressao  ate  (15 centesimas.

as criterios  de apreciaqao  e ponderaqao  dos metodos  de selet,io  tidos  em conta,

bem  como  o sistema  de classificaqao  final,  incluindo  as  respetivas  f6rmulas

classificativas,  constam  de ata das reuni5es  do juri  do concurso,  sendo  a mesma

facultada  aos candidatos  sempre  que  solicitada.

10.  Exclusao  - Consideram-se  exclufdos  os candidatos  que  obtenham  uma

pontuaqao  inferior  a 9,5 valores  num  dos metodos,  nao lhes sendo  aplicado  o

metodo seguinte, nos termos do artigo 2.Q da Portaria n.Q 187/2013,  de 22 de maio.

10.1  0s candidatos  que nao comparegam  a qualquer  dos metodos  de seleqao

consideram-se  igualmente  exclurdos.

11.  Forma  e comunicaqao  das  notificaq5es  aos  interessados  -  Todas  as

notificaq5es  dos candidatos  admitidos  e exclufdos,  incluindo  as necessarias  para

efeitos  de audiencia  dos interessados,  e as convocat6rias  para  a realizagao  de

qualquer  metodo  de selegao  que ext)a  a presenqa  do candidato  S(10  efetuadas

atraves  de uma  das  seguintes  formas:

a)  E-mail  com  recibo  de entrega  da notificaqao;

b) Notificaqao  pessoal;

c)  Aviso  publicado  em  local  publico  e visivel  da chancelaria  e disponibilizado

na p.igina  eletr6nica  www.singapura.embaixadaportugal.mne.gov.pt

12.  Composigao  e identificaqao  do juri:

Presidente:  Mario  Rui  dos  Santos  Miranda  Duarte

1.Q Vogal efetivo: Jose Mourao da Costa
2. Q Vogal  efetivo:  Rita  Leonardo  Diogo  da Silva
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13. As  atas  das reuni5es  do juri  sao facultadas  aos  candidatos  sempre  que

solicitadas.

14.  Em cumprimento  da alfnea  h) do artigo  9" da Constituiqao,  a Administragao

Publica,  enquanto  entidade  empregadora,  promove  ativamente  uma  polftica  de

igualdade  de oportunidades  entre  homens  e mulheres  no acesso  ao emprego  e na

progressao  profissional,  providenciando  escrupulosamente  no sentido  de evitar

toda  e qualquer  forma  de discriminaqao.

Singapura,  18  de novembro  de 2021

0 Embaixa  or  de Portugal  em Singapura

Mari  ui dos  Santos  Miranda  Duarte
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