EMIì AIXADA Dh POI{I'UGI\L

CIDADE DO ]PANAMA

AVISO DE,.\RIIRTURA DE
PROC EDIME,N'TO C]ONCU RS,A I,

ori A dlc
na ca
Concurso externo para o preenchimento de I posto dlc trabalho'
'fécnricor ìparâ exercer fu JOe S na
Assistente Técnico, da carreira de Assistente
Embaixada de Portugal no Panamá

de 29 de dezernbro conjugado com a P
que' flâ se'quência' cïe des
18112013,, de 22 de maio, t-az-se priblir:o
do MN[:'
homologação dos pareceres da Comissâ,o dc Avaliação bipartida
o Ministro dos Negocios Estrangeiros, s.tjxa. a Secretária de E':;
do Trabalho e S
Adminis;tração e do L,mprego Publico e S.Exa o Minisitro

Nos terrnos da

Lei

11212017,

dL'

da data de p
Social se encontra aberto, pelo prazo d'o l0 dias úteis a contar
de um
do presente aviso, concurso de regularização para o prctlnchimento
'l'écn
trabalho, na categoria de Assistente Tecnico, da carreira de Assisten,te
(luros nos termos apro\/aclos pelo
â r€rrìgr1Êração mensal ilíquida de 832.,32
Íunções niÌ Emba
RegulannLentar n.o 312013, de 8 de maio, pzÌra exel'cr:r
com a dr"
Portugal no Panamá, quc compreende urn período ex'perimental

ria n.o
cho rjc
S. F.x.a.

ado ,Ca
urança

Ìicação

sto de
co, com
Ì)e,creto

xada de
de

120 dias.

6 de na'vemhro

2018.

L

O p{gzo para apresentação de candirCatulasi termina

2.

funções publicas 1 r tempo
Rgglrne jurídico_aplicável -- contra1o dr: tr"abalho em
para exercer funções nos <s1vi(Çgs perifé'ricos ex1' rnos do

r3n:ì

indeterminado
nq l)ec
Ministerio dos Negocios E,strangeiros, nos termos previstos
4112013, de 5 de abril.

proc:edimento
3. Nunlero de postos de trabalho eplazo de1'alidgdg -- O
pr;.r,.Ài*.trto de um posto de trabalho, e é 'viilido patra o pree

"r* "

Enrbsixtttln de Portugal na Cidttde do Pttrtomú
Áirt'. -satttttc/ I .crt'ìs, I'dtfícío ()1ttinrn, Píso 13,
0.fi::itto 1 , (,rirrrri.it;, Círrdnd Lit' Ptttt'ttttLi
I)tttltltltti

-l,ei

n.o

0ncursal
himentc,
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rì.o 2 d<> art go I u.'
do posto de trabalho a concurso e para oS elèitos prer"istios no
cla Portaria n.o 1 8l 1201 3, de 22 de maio'
e publicitado em locerl visível publico
+.
^
P-ubliqúaçãa-d9-avËq -- O presente avis'r
el ronlca
,lu fr-baixada de Porlugal no Panarná na sua prágina
por extrato' t:m jo nal La
1vy,w,-fac.eb.o-ok,co*.m/914b-aixaSaporlugafua.pama/.'
Prensa.
funções corresporrdentes à c t.egona
5. Caraterização e local do p-osto de tlabalho 'fec1ica' de natureza exec tir,'a, dc
de Àssistente 'Iécnico, da carreira Assisrtelte
nidas e
aplicação de metodos e processos, com base effì diretivas 9t=1'c TÌÌNS C
der aluação
instruiões gerais, de grau médio de complexidade, nas tireas
de P uqal tto
instrumentais e no, uárins domínios dc atuação da Frmbaixada
2 do artigo 88'o'
Panamá, de acordo corÌ a caratertzação prevista no n'o

da I-ei n." 3512014, de junho.
de admissão ao procedimentQ-!-qÍìçu6al;
São requisitos cumulativos de admissão:

6. Requisilos

funções riblicils,
6.1.Reunir os requisitos gerais nece,ssát'ios para o exercício de
ublicas,
previstos no arligo l7.o da Lei Geral do'I'raball-ro em Ftrnções
da naci nalidade
àprouada pela l-ein ." 3512014, cle 20 de junho, com Íexceç2io l1n.11.
^:
-.^
^o
4712013. cle 5 de
poftuguesa, nos termos do artigo :j.o do f)ecrelo-Lei n'o ^'7
abril;
o;
seja equi
6.2.Sertitular do l2.o ano de escolaridatJe ou de curso clue lhe
n,te no
cle res
6.3.O candidato selecionado deverti possuir autortzirç]io/estatruto
fìsc isede
país e ter a sua situação regularizada junto dils entirjacles
senl prrj uízo
,.gurunçu social locais, no molrìento da respetiva contral;açãO,
"tt poste {)/',i' ", de
da"possibilidade de essa situação lloder ser colnp'rovada
5 de abril, nas rtuaç()es
acordo com o arligo 5.o do I)ec:retc,-1,-ei 4712013, de
local.
em que tal seja adÀitido pelas norlras de direit.

7.

Formaliza-ção das cAndidaturas:

requerimento di igido acl
candidaturu, d..ro-,-, ser formallizadas mediante
(contra recibo ) na Ilmbaixada d Pc,rtugalt
presidente do Juri e eltregue pessoalmç.ntq
Lervis con :'5 llste Obarrio,
no Panamá, sita em Torre optirna, calle samuel

As

Ertrbúxarla

Lle

Portugal ns Ciclade do Ponanít

()ptinn, Píso'13,
,1r,c. Snrttirc/ Lctots, L,Llt.fícío
l)fictnn 1, ()lrrì/ t'ir), C.itrrltttl Lla [)atmtttti
l)tÌtltllllri
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Ciudade do Panamá. oor correio resistadr> com
e I etron i co panama@mne. pt).

4_v-$91

dç rececr[o ou

ç-tL[q]_a

Do requerimento deverão constar, sob pena de exclusão, os seguinrles elemert

ldentificação cornpleta (nome, estarJo civil, data de, nascimento, nat lidade,
nacionalidade, número de carlão de cidadão otì bilhete de identi de (ou
equivalente) número 1'rscal (ou equivalente), re,sidência, códigcr posterl,
contacto telefonico e email):
7 .2.- Lfabilitações literárias; c,
7.3.- tdentificação do concurso a qlle so candidata, âcr)lrìpânhadio dos gurntes

7.1 .-

documentos:
7 .3.1. Curriculum vitae assinado;
7

.3.2.Iìotocópia simples

e legívcl do

documento comprovati

o

das

habi I itações literárias;

7.3.3. Fotocopia simples e legível de comprovatir"os da formação pro i ssional
s que
real\zada nos ultimos trôs anos, relacionada com as ativid
caralertzam o posto de trabalho;
tr3 dc
7.3.4.Iìotocópia simples e leglvel do carlão de cidadão ou

identidade (ou equivalente);
7.3.5. Certificado de Registo Crirninerl do país onde reside;

g. MélgdAq i9_991qçgq -- o rnétodo de seleção a utiliziir será a a,valiação
e, caso exista mais dc urn candidrato ao mesmo posto de trabalho,

rricular
trevista

proÍìssional de seleção.

I.

Avaliação curricular; Valoração de 50%

Avaliação curricular visa analisar as apticlões profissionais dos candida
respetiva, com base na análise do respetivo currículo profissional e

Emltaixods de Portugttl no Cidade do Parnrrít
At,c. Sttttutl

I

autÌs, Edi.fício

Optittttr, I'rso'13,

O.fitittt 1, Obirrio, Cirtdn,l rla I)ortttrttti
Pit!Ìtitri

kl:

+ 507 387-(ì588,

L-tttnrl:
r0r0ir',

1

po;'lr'ga1.i*,!l]l{

na area
unlentos
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guirìte s

comprovativos que o acompanham, scn.do r:onsiderados e ponderados, os
elementos:
a) Experiência profissional anterior, nomeadamente na área Íuncional do

recrutamento,

b) Flabilitação acadérnica de base;
c) F'olnação profissional na area funciolal do recrutamcnto'

II.

Entrevista profissional. Valorerção de 50

%'

cle f<rrma objetiva as aptidrões profit ionaìs e
de uma ou llais
aspetos comportamentais evidenciados pelcs candidatos e o domírrio

A entrevista profissional visa avaliar
línguas.

ifìcados
8.1.Os resultados obtidos na aplicação dos metodos dc seleção são clas
na escala de 0 a 20 valores, com expressão ate às ceÍìtésimas'
idos em
8.2.Os criterios de apreciação e ponderação d,cs mét'cdos de seleção
t]LVAS
conta, bem como o sìstema dc classificaçrão final, inclurindo as
júri do ncurso,
fórrnulas classificativas, constam de ata das reuniões dc'
sendo a mesma facultada aos ca^didatgs serÌpre qu,: solicitada'

9. Exclusão - Consideram-se excluídos os candidatos que obtenhram uma
inf.rior. a g,5 valores num dos p{1e,Cos, nã9 lhcs sendo llplicado

rrtuzrção

metodo

187 12013, de 22 de mat
seguinte,, nos termos do arlig o 2.o dzt Porlaria n."
g.1 . os candidatos que não compareçam a qualquer dos ntetodos d
considcram-se iguahnente exclurídor;'

*- Todas as n
l0.Forma e comunicação das notificaç:ões aos interc$-a-&'s
para
dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessárias
a real\z.ação de
audiência dos interessados, e âS ,coÍì.rocatóriers para
são efetuadas i
metodo de seleção que exija a presença do candidat'o
uma das seguintes formas:

Etrbnixads

tle

Portugil na Cidade

do Pauanui

Ár'c. Srtttrttc/ LciL'ís, Edifício ()ptínn' Piso'13,
().licuto 'l, ÒItnrrio, Citrd'til dt' Pnnnttrti
PLlllil tlln

'l

el: + 507 3E7'65
L ni | : gyt rt !4.!lt tL\
t tt

iIrrl(!lrÍ

tt

tIiSrr

iòpi

:,1

seleção

iiìcações

feitos de
clualquer
ravés dc
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a) Eì-rnail com recibo de entrega da notiÍìcação;
b) Notificação pessoal;
l l.Cornpqsição e identificacão do juri:
Presidente: Ilnbaixador Pedro Pessoa e Costa,

l.o Vogal eÍètivo: Sílvia Rosário
2.o

Vogal eÍètivo: Vítor Sobral

l2.As atas das reuniões do júri são facultadari aos candidatos sempre que

tadas.

13.Na sequência do despacho conjunto no 37312000 de I cle março, faz-se
igualmente, a seguinte menção: "E,m curnprimento da alínea hL) do artig
Constituiç ão, a Adrninistração Publica, enquanto entidade empregadora,
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e rr
no acesso ao emprego e na progressão proFrslsional, provid
escrupulosamente no sentido de evitar toila e qualquer forma de discrimin

Cidade do Panamâ.23 de Outubro de 20lB

O Embaixador de PortuÍÌaÌ no Panamá

fu-\^-^ \-' 1-\Pedro Pessocr e Costat

Enrbaixada de Portugal tut Cidade do

Parnuít
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