
MINUTA

AVISO DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO CONCURSAL

para exercer fungdes na Embaixada de Portugal em Oslo

Nos termos da Po(aria n." 187/2013, de 22 de maio, faz-se priblico que. na sequ6ncia de

despacho de autorizagdo de S. Exa.o Ministro das Finangas, se encontra aberto. pelo

praio de 10 dias riteis a contar da data de publicagao do presente aviso. concurso

Lxtemo para o preenchimento de um posto de trabalho, na categoria de Assislente

T6cnico, da careira de Assistente Tdcnico, com a remuneragao mensal iliquida de

€2.000,34 nos termos aprovados pelo Decreto Regulamental n." 312013, de 8 de maio.

para exercer fungoes na Embaixada de Portugal em oslo, que compreende um periodo

experimental com a duraqdo de 120 dias.

l. O prazo para apresentacdo de candidaturas termina a 10 de outubro de2017'

4. Numero de oostos de trabalho e prazo de validade - o procedimento concursal

Concurso externo para o preenchimento de um posto de trabalho' na

categoria de Assistente T6cnico, da carreira de Assistente T6cnico'

18712013. de 22 de maio.

2. Regime juridico aplicrlvel - contrato de trabalho em funq6es ptblicas por tempo

indetermin;do pu.u 
"*er""1. 

fung6es nos servigos perif6ricos externos do Minist6rio dos

Neg6cios Estrangeiros, nos termos previstos no Decreto-Lei n.'4712013. de 5 de abril.

3. Reserva de recrutamento intema , Se do presente procedimento concursal

I.".ultu.. uteotu a lista de ordenaqdo final devidamente homologada, um nfmero de

candidatos aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, serd constituida uma

reserva de recrutamento rnterna. v6lida pelo prazo mrlximo de 18 meses. contado da

data da homologagdo da referida lista, nos termos do artigo I 0.' da Portaria n ." 18712013'

de 22 de maio.

visa o preenchimento de um posto de trabalho, e d v6lido para o preenchimento do posto

de trabalho a concurso e piua os efeitos previstos no n.o 2 do artigo 10.'da Portaria n.o

5. Publicitacdo do aviso - O presente aviso 6 publicitado

priblico da Embaixada de Portugal em Oslo, na sua

(lrttos://rlrrv.oslo.crnbaixadanorttrgal.ntne.rrt) e de facebook.

em local visivel e

pdgina eletr6nica

6. Caraterizaqdo e local do posto de trabalho fung6es correspondentes d categona

de Assistente Tdcnico, da carreira Assistente T6cnica, de naturcza executiva, de

aplicagdo de mdtodos e processos. com base em diretivas bem definidas e instruq6es



gerais, de grau mddio de complexidade, nas 6reas de atuagio comuns e instrumentais e

nos viirios dominios de atuagdo da Embaixada de Portugal em Oslo, de acordo com a
caraterizagao prevista no n.'2 do artigo 88.', do anexo da Lei n.'3512014, dejunho.

7. Requisitos de admissio ao Drocedimento concursal:
S6o requisitos cumulativos de admissio:

7.1 Reunir os requisitos gerais necessdrios para o exercicio de fung6es priblicas,
previstos no artigo 17.' da Lei Geral do Trabalho em FungSes Priblicas, aprovada
pela Lei n} 3512014, de 20 de junho, com excegdo da nacionalidade portuguesa,

nos termos do artigo 5.' do Decreto-Lein.'4712013, de 5 de abril;

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

7.3 O candidato selecionado deveni possuir autorizagao/estatuto de residente no pais

e ter a sua situagdo regularizada junto das entidades fiscais e de seguranqa social
locais, no momento da respetiva contratagao, sem prejuizo da possibilidade de

essa situagdo poder ser comprovada "u posteriori", de acordo com o artigo 5.o do

Decreto-Lei 4712013, de 5 de abril. nas situag6es em que tal seja admitido pelas

normas de direito local.

8. Formalizacio das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, em portugu€s, dirigido
ao presidente do Juri, por correio reqistado com aviso de rececSo para EmbaLtada de

Portugal em Oslo, sito na Josefinesgate 37, 0244 Oslo, ou pef-eollgjo-glgl :

embassyportugal.oslo@mne.pt

Do requerimento deverdo constar. sob pena de exclusdo, os seguintes elementos:

8.1 - ldentificagdo completa (nome, estado civil, data de nascimento. naturalidade.
nacionalidade, nrimero de cartdo de cidaddo ou bilhete de identidade (ou equivalente)
nlmero fiscal (ou equivalente), residdncia, c6digo postal, contacto telef6nico e email);
8.2 - Habilitag6es literrlrias; e.

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

documentos:

Curriculum vitae assinado;
Carta de motivaqdo
Fotoc6pia simples e legivel do documento comprovativo das habilitagdes
uteranas;

d) Fotoc6pia simples e legivel de comprovativos da formaqio profissional realizada
nos timos trCs anos, relacionada com as atividades que caraterizam o posto de

trabalho;
e) Fotoc6pia simples e legivel do carteo de cidaddo ou bilhete de identidade (ou

equivalente);
f) Certificado de Registo Criminal do pais onde residel

a)
b)
c)



g) Outros elementos que possam ser relevantes para a apreciaQao da candidatura.

g. M6todos de selecdo - sdo adotados os seguintes mdtodos de seleqdo

obrigat6rios:

I. AvaliagSo cunicular: Valoragdo de 40Yo

A avaliaqao curricular visa analisar as aptid6es profissionais dos candidatos na 6rea

respetiva, com base na anrilise do respetivo cuniculo profissional e documentos

comprovativos que o acompanham, sendo considerados e ponderados. os seguintes

elementos:
a) Experidncia profissional anterior, nomeadamente na 6rea funcional do

recrummento:
b) HabilitaqSo acad6mica de base;

c) outras habilitag6es pertinentes ds fungoes a exercer, incluindo nas 6reas de gestao

documental e contabilistica;
d) Formagdo profissional na iirea luncional do recrutamento'

II. Entrevista profissional. Valoragdo de 60oh

A enbevista profissional visa avaliar de forma objetiva as aptiddes profissionais e

aspetos comportamentais evidenciados pelos candidatos e o dominio de uma ou mais

linsuas.

g.1 os resultados obtidos na aplicaqao dos mdtodos de selegdo sdo classificados na

escala de 0 a 20 valores. com expressao atd ds cent6simas'

9.2 Os criterios de apreciaqdo e ponderagdo dos m6todos de seleqdo tidos em conta. bem

como o sistema de classificagdo final, incluindo as respetivas f'6rmulas

classificativas, constam de ata das reuni6es do jfri do concurso, sendo a mesma

facultada aos candidatos sempre que solicitada.

A entrevista profissional ser6 realizada nas instalag6es da Embaixada de Portugal em

Oslo - Josefines gate 37 , 0244 Oslo.

10. Exclusdo - Consideram-se excluidos os candidatos que obtenham uma

pontuugao inf".ior a 9.5 valores num dos m6todos, ndo lhes sendo aplicado o m6todo

ieguinte, nos termos do arligo 2.' da Portaria n.' 18712013' de 22 de maio'

10.1 Os candidatos que n6o compareqam a qualquer dos mdtodos de seleqdo

consideram-se igualmente excluidos'

11. Forma e comunicacao das notificacoes aos interessados - Todas as notificaQoes

dos candidatos admitidos e excluidos, incluindo as necessdrias para ef'eitos de audidncia

dos interessados, e as convocat6rias para a realizaqdo de qualquer mdtodo de seleqdo

que exija a presenga do candidato sdo efetuadas atrav6s de uma das seguintes formas:



a) ts-rnail conr rccibo de cntrega da notillcagao;
b) Notilicagio pessoal;
c) Aviso publicado om local visivel c pirblico da chancclaria e disponibilizado

r.ra piigina elet16nica (hth)s://rrn rvrv.t)slo.enrbaixadapoltu{:al.rrne.nl)

12. Composicdo e identificagdo do iriri:

Presidente: Embaixador Ant6nio Quinteiro Nobre
l.'Vogal efetivo: Mafalda Reynolds Dias, que substituinl o Presidente nas suas

faltas e impedimentos
2.o Vogal efetivo: Raul Cansado Paes

1.' Vogal Suplente: Semra Simkic

13. As atas das reunides do jriri sdo facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14. Na sequdncia do despacho conjunto n' 37312000 de 1 de margo, faz-se constar,
igualmente, a seguinte menglo: "Em cumprimento da alinea h) do artigo 9'da
Constituigao, a Administragio Priblica, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma politica 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 discriminagdo".

Oslo, 25 de Setembro de 2017

O Embaixador de Portugal em Oslo, Ant6nio Quinteiro Nobre


