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Att r. 1
Do procedimento coneurcal comum para dols postos de trabalho de têcnlco superior na

modalidade de aontrato de trebalho em funções públicas a termo resolutivo incerto no
âmbito do Programa de Recuperaçlo e Resiliência (PRR), pam o erercício de funções

nr lllreçIo de §eruiços de Cifra e Informáticq do msps de pessoal da Secretarie-Geral
do Ministério dos Negócios Bstrangeiros.

t.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pclas I1.30

horas, nas instalaçõcs da Direção de Serviços de Cifra e Informática, reuniu o Júri designado
para assegurar a tramitação do procedimento concumal, supra rcferido, a abrir na sequàrcia

do despacho do Diretor do Dcpartamarto

Creral

dc Administação do Ministério

dos

Negócios Estrangeiros, de trinta e urn de janeiro de 2A22, constinrído pclos seguintes
elementos: Embaixadora Cristina Almeida, Diretora de Serviçog corno Fresidente, Dr. Paulo

Santog Chefe de Divisão da DSCI, que substituirá

a hesidate nas sr,a" faltas e

impedimentos, e Dra. Paula Figueiredo, Técnica Superior.

2,

A rpunião teve como objetivo proceder

à prcpanção e elaboração do projeto de

Aviso a

ser remetido para publicação em Diário da República, determinar o método dc seleSo nos
termos do artigo 5o da Pomaria nol6l-AÍ2021, de 26 de julho, bem como fixar os parâmetros
de avaliação, a sua pondcraçãq a grclha classificativa e o sistema de valorryão final de cada

método de seloção, nos termos da alÍnea c) do

An0l9,

n?

c do

n3

do artigo l4o da Portaria nol25-

de 30 dc abril, alteiada e republicada pela Portaria n'12-Af202l, de I

I

de

janeiro.

3. Com o presente procedimento concursal, que visa o recrutamento por confiato de trabalho

etn funções públicas a termo resolutivo incerto, pretende-se selecionar dois candidatos com
licenciatura em Engenharia Informática e de Computadorcs, em Infonmática de Gestão ou
em curso scmelhante com compet&rcias em tecnologias de gestâo de ativos de informação
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(nâo havendo possibilidade de substituição por formação ou experiência profissional), com
vista a:

o

Exercício de funçõcs consultivas, de esürdo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos

o

Ê pnoc€ssos

de naturczatécnica e ou cientíÍica;

Apoio aos gestoÍes de projeto de TIC do MNE, na manutenção das

estruturas

técnicas de suporte de projetos:

o

Manutenção das bases

dc informação de indicadores da gestão e execu@

de

projetos;

o

Suporte ao planeamento, gestão e controlo de projetos, incluindo a análise estatística
e o mâp€amcnto de informação

--

dashboard (paincl dc indicadores).

4. Os candidatos devem reunir os seguintes rcquisitos de admissão:

l.Requisitos gerais previstos no artigo l7.o da LTFP;

2.Rcquisitos

específicos Os candidatos deverão ser titulares de uma

das

licenciaturas definidas em 3. Ao nível habilitacional exigido (licerrciatura) conesponde o
grau de complexidade funcional 3, de acordo com o prcvisto na alínea c) do n.o
86.o da I-ei n," 35D014. de 20 de

5. As

I

do artigo

junho.

candidaturas são formalizadas através

disponível online na BEP, em www.bep.gov.pt

do preenchimento dc formulário próprlo

-

ofertas PRR, o qual deve ser submetido

acompanhado dos seguintes documentos (exclusivamente em formato PDF):
a. Certificado da habilitaçao literária exigida;

b. Currículo profi ssional ;
c. Documentos comprovativos de formaçâo e experiência plofissionais.

5.1. No caso de candidatos dctentores de vínculo de emprego público, para além dos

documentos elencados

no ponto anterior,

acresoe

o seguinte: a. Declaração

atualizada,

emitida e autenticada pelo serviço de origem do candidato da qual conste, inequivocamente:

i) a identificação da caneira e da categoria em que o candidato se integra; ii) a identificação
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do vínculo de emprego público de que é titular;

iii)

a posição e nível remuneratório em que

se snconüa posicionado, com a indicação do rcspctivo valor;

iv) o tÊmpo dc scrviço na

categoria, na carreira e na adminishação pública; v) as atividades que executa;

vi) últimas

avaliryõcs de desempeúo obtidas a considerar.
6, Nos terÍnos do artigo 5." da Portaria n."
a

aplicr

l6l'A/2021,

de 26

dejulho, o método de seleção

no pÍ€s€nte procedimento concursal comum é o seguinte:

Avaliaçto Currlcular (AC), que se destina a analisar a qualificação dos

candidatos,

dcsignadamentg a habilitaçao académica ou profissional, percrrso profisskmal, rclevância
da experiência adquirida e da formação realizada e

A Avaliação Curricular

tipo de furções orercidas

será elaborada com base no

documentos aprcsentados na candidatura.

Cunialwt Yite c

restantes

A grelha da AC constitui o Ancxo I da presente

Atq dela fazendo parte integrante.

6,f. A AC é valorada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-sc a valoraçâo até às
centésimas, e são considerados e ponderados os elementos dc maior relcvância para o posto
de rabalho a ocupar, a Íixar pelo jríri, sendo obrigatoriamarte considerados

m seguintes:

a) A habilitação académica (HA);

b) A

as áreas de formação e
com as exigências e as competências

formaç,ão profissional (FP), considerando-se

aperfeiçoamênto profissional relacionadas
necessárias ao exercício da função;

c) A experiência proÍissional (EP) com incidência sobre a e:rccn@ de atividades
inerentcs ao posto de trabalho e o grau de complexidad€ das mesrus.

62. A classiÍicaçâo final (CF) é obtida

através

da média aritmáica ponfuada

das

classificações dos elementos a avaliar na avaliação curriculan

gF
Os

(35% HA) + (20% rP) + (45% EP)

candidco

que ohenham uma classiÍrcação

proced imento concursal.

final inferior a 9,5 valoreg são excluídos do

és ob
í
l\
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O Júri considcrou que, atendendo às funções a desempenhar na Direção de Serviços de Cifra

e Informríticq no âmbito da implemantação do hograma de Recuperação c Resiliência
(PRR), deveria valorizar mais a experiência proÍissional nas áreas para que o proccdimento é
aberto em

rela@

I

ouros fatores de ponderação, atendendo a que

se torna mais relevante

verificar a experiàcia profissional específica adquirid4 no exercÍcio de funções, dada a
complexidade técnica e especiÍicidade das mesmas.
7. O

júri dclibcrou o"sim valorar

7.1.

HebiliSo

os elernentos da Avaliação Curricular, da scguinte forma:

Acedémica (HA), em que se pondera a titularidade do grau académico,

certifi câdo pchs afioridades competentes.

Adotando um critério de proporcionalidade e considerando a possibilidade de existência de
graus mdémicos diferenciados,

o Júri deliberou, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte)

valoreg escâlonar as habilitações académicas.

Eebiliteção Académica detide

Yaloração

Doutoranento

20 valores

Mesrrado

l8 valores

Licenciatura

16 valores

7.2. Formação

Proftsionrl (FP),

em que se ponderam as ações de formação profissional

com relevância para o exscício da atividade indicada no aviso de abertura do procedimento
concuts&l, sendo contabilizadas as ações de formação realizadas nos últimos 5 anos e que
apresentem o respetivo comprovativo, de rcordo com a seguinte escala e num máximo de 20

(vin$

valores:
DuraçIo do crrm or rçIo de forn*çlo
Cursos ou ações de formaçâo > a 240 horas ou cursos de Pós.Graduação
Ctrrsos ou ações de formação

> 120 horas c S 240 horas

Cursos ou ações de fomação > 60 horas e S 120 horas

Veloraçlo
20

IE

l6
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Cursos ou ações de

form@ > 30 c S 60 hons

l4

Cursos ou açôes de formaÉo S 30 homs

t2

§em formago proÍissional relerrante para o poso de trabalho

t0

Nos cursos ou nas ações de formação cuja duração seja expressa em dias, considerar-se-á
que cada dia corresponde a 7 (setQ horas.

73. Experiência Prolissional (EP), em que

se pondcra a execução de atividades idênticas

às do posto de trabalho a concurso e a complexidade das mesmas, ahavés da duração do
exercício, conjugada com o número de domínios indicados no número 3 da presente Ata.
O Júri deliberou assim ponderaro desempeúo efetivo de funções, em que:

T§E = tsmpo de scrviço exercido na área informática;
T§C

: t€mpo de serviço exercido, conexo com o posto de trabalho a ocupar.

O tempo de serviço exercido GSE) e (T§C) será pontuado de acordo com a seguinte escala
e num mârimo de 20 (vinte) valores, tendo o Júri deliberado conceder mais 2 pontos (em

compração ao TSE), aos candidatos que exerçam ou tiverem exercido funções conexas com
o posto de trabalho a ocupar.
Erperilnclr Prcfrrlonrl

VelonçloT§E

YrlonçloT§C

>6ulc

l8

20

>3sroca+6anos

l6

l8

>=l rnoa<-3anoe

l4

r6

l0

t2

TSE/TSC

<l

8. Em

situações

de

ano

igualdade

de valoraçb, são aplicáveis os critérios de

preferencial previstos no artigo 27.o da Portaria
rcdação atual.

n!

ordenação

125-AÍ2019, de 30 de abril, na sua

MINTSTÉruo Dos

Nncócros EsrRANGErRos

§ecretaria-Geral

9. Em caso de igualdade de classiÍicação final, são observados os seguintes critérios de
desonpate:
a) Maior tempo de experiência profissional no desempenho de funções conexas com
o posto de trabalho a ocupar;

b) A nota mais elevada do nívcl habilitacional detido.

10. Nada mais havendo a tratar, o

juri encenou

a sessão da qual se lavrou a pr€sente ata, que,

após a respetiva aprovação unânimg vai ser assinada pelos seus membros.

A

Presidente

CristinaAlmeida
Diretora de Serviços

O lo Vogal efetivo

O 2o Vogal efetivo

Paula Figueiredo
Técnica Superior

