
Aviso de abertura para a carreira/categoria de assistente de residência  

Aviso 

 

Torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a 

contar da data de publicação do presente aviso, concurso externo para o 

preenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de Assistente de 

Residência, com a remuneração mensal ilíquida de 130,32€, (sendo o valor 

anual global ilíquido de 1 824,48 €), ao qual acresce o montante de 4,86€, 

correspondente ao subsídio de refeição por dia efetivo de trabalho, para 

exercer funções de Jardineiro na Embaixada de Portugal em Nairobi, com 

um contrato em funções públicas por tempo indeterminado, com um 

período experimental de 90 dias . 

1. São requisitos cumulativos de admissão: 

1.1. Reunir os requisitos gerais necessários para o exercício de 

funções públicas, previstos no artigo 17º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, 

de 20 de junho, com exceção da nacionalidade portuguesa, nos 

termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de abril 

1.2. Ter completado a escolaridade obrigatória; 

1.3. O candidato selecionado deverá possuir autorização/estatuto 

de residente no país e ter a sua situação regularizada junto das 

entidades fiscais e de segurança social locais, no momento da 

respetiva contratação. 

 

2. Formalização das candidaturas: 

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento 

dirigido à Embaixadora de Portugal e entregues em mão ou enviadas 

por mail para nairobi@mne.pt, com recibo de entrega. 

 

Do requerimento deverão constar, sob pena de exclusão os seguintes 

elementos: 

   

2.1. Identificação completa (nome, estado civil, data de 

nascimento, naturalidade, nacionalidade, número do cartão 

de cidadão ou equivalente, número fiscal ou equivalente, 

residência, código postal, contacto telefónico e email). 

mailto:nairobi@mne.pt


2.2. Habilitações literárias. 

2.3. Identificação da vaga a que se candidata acompanhada dos 

seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae assinado e redigido em inglês; 

b) Fotocópia de carta de recomendação ou referência; 

c) Fotocópia do documento de identificação; 

d) Certificado de Registo Criminal do país onde reside.  

 

Nairobi, 14 de fevereiro de 2023 

A Embaixadora de Portugal em Nairobi 

 

Ana Filomena Rocha 

 

 

  


