
Nos termos da Portaria n. 187/2013, de 22 de maio, faz-se publico que, na sequencia de
despacho de autoriza9ao de 28.06.2018 de S. Exa. a Secretaria de Estado da
Administra9ao e do Emprego Publico, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias uteis a
contar da data de publica9ao do presente aviso, concurso extemo para o preenchimento
de um (1) posto de trabalho, na categoria de Assistente Tecnico, da carreira de
Assistente Tecnico, com a remunera9ao mensal iliquida de € 624,24 (seiscentos e vinte
e quatro euros e vinte quatro centimos) nos termos aprovados pelo Decreto
Regulamentar n. 3/2013, de 8 de maio, para exercer fin^oes na Embaixada de Portugal
em Bucareste, que compreende um periodo experimental com a dura9ao de 120 dias.

1.O prazo para apresenta9ao de candidaturas termina em 20 de agosto de 2018.

2.Regime juridico aplicavel - contrato de trabalho em fin^oes publicas por tempo
indeterminado para exercer fiu^oes nos ser^os perifericos extemos do Ministerio dos
Negocios 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 ordena9&o final devidamente homologada, um numero de
candidates aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, sera constituida uma
reserva de recrutamento intema, valida pelo prazo maximo de 18 meses, contado da
data da homologa9ao 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 — O procedimento concursal
visa o preenchimento de um (1) posto de trabalho, e e valido para o preen
posto de trabalho a concurso e para os efeitos previstos no n. 2 do art
Portaria n. 187/2013, de 22 de maio.

Concurso externo para o preenchimento de urn (1) posto de trabalho,
na categoria de Assistente Tecnico, da carreira de Assistente Tecnico,
para exercer fun9des na Embaixada de Portugal em Bucareste.
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7.Requisitos de admissao ao procedimento concursal:
Sao requisitos cumulativos de admissao:

7.1Reunir os requisitos gerais necessarios para o exercicio de fiu^oes piiblicas,
previstos no artigo 17. da Lei Geral do Trabalho em Fin^^oes Piiblicas, aprovada
pela Lei n. 35/2014, de 20 de junho, com exce9ao da nacionalidade portuguesa,
nos termos do artigo 5. do Decreto-Lei n. 47/2013, de 5 de abril;

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

7.30 candidate selecionado devera possuir autoriza9ao/estatuto de residente no pais
e ter a sua situa9ao regularizada junto das entidades fiscais e de seguran9a social
locais, no momento da respetiva contrata9ao, sem prejuizo da possibilidade de
essa situa9ao poder ser comprovada "aposteriori", de acordo com o artigo 5. do
Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, nas situa96es em que tal seja admitido pelas
normas de direito local.

8.Formalizaqao das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente
do Jiiri e entregue pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de Portugal em Bucareste,
sita em Rua Paris, n. 55, sector 1, 011815 Bucareste (de segunda a sexta-feira, entre as
09.00-12.00 e as 13.00-16.00), ou por correio eletronico para o seguinte endere9o:
bucareste@mne.pt indicando no assunto: "Concurso externo para o preenchimento de
um posto de trabalho na categoria de Assistente Tecnico".

Do requerimento deverao constar, sob pena de exclusao, os seguintes elementos:

8.1 - Identifica9ao completa (nome, estado civil, data de nascimento, nat
nacionalidade, numero de cartao de cidadao ou bilhete de identidade (ou eq
numero fiscal (ou equivalente), residencia, codigo postal, contacto telefonico e

5.Publicita^ao do aviso — 0 presente aviso e publicitado em local visivel e
publico da Embaixada de  Portugal em Bucareste,  na sua pagina eletronica
(https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pf),   na   sua   pagina  Facebook
(https://ro-ro.facebook.com/Ambasada-Portugaliei-la-Bucuresti-Embaixada-de-

Portugal-em-Bucareste-1776172032639599/)  e,  por  extrato,  no jornal  romeno
"Evenimentul Zilei".

6.Caraterizaqao e local do posto de trabalho - hu^oes correspondentes a categoria
de Assistente Tecnico, da carreira Assistente Tecnica, de natureza executiva, de
aplica9ao de metodos e processos, com base em diretivas bem defmidas e instru9oes
gerais, de grau medio de complexidade, nas areas de atua9&o comuns e instrumentais e
nos varios dominios de atua9ao da Embaixada de Portugal em Bucareste, de acordo com
a carateriza9ao prevista no n. 2 do artigo 88., do anexo da Lei n. 35/2014, de junho.
As referidas fvu^oes (incluem, nomeadamente, o atendimento ao piiblico, a emissao e a
renova9ao de documentos de identifica9ao, a pratica de atos de registo civil e notariado
e o processamento de pedidos de visto) serao essencialmente exercidas na Sec9ao
Consular da Embaixada de Portugal em Bucareste.



I.Avalia9ao curricular; Valora9ao de 40%

A avalia9ao curricular visa analisar as aptidoes profissionais dos candidates 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 area funcional do
recrutamento;

b)Habilita9ao academica de base;
c)Forma9ao profissional na area funcional do recrutamento.

II.Entrevista profissional. Valora9ao de 60%

A entrevista profissional visa avaliar de forma objetiva as aptidoes profissionais
(incluindo o dominio das linguas portuguesa e romena e um bom conhecimento da
lingua inglesa) e aspetos comportamentais evidenciados pelos candidates.

A entrevista profissional realizar-se-a na Embaixada de Portugal em Bucareste, sita em
Rua Paris, n. 55, sector 1, 011815 Bucareste.

9.1Os resultados obtidos na aplica9ao dos metodos de sele9ao sao classificados na
escala de 0 a 20 valores, com expressao ate as centesimas.

9.2Os criterios de aprecia9ao e pondera9ao dos metodos de sele9ao tidos em conta, bem
como o sistema de  classifica9ao  final,  incluindo as  respetivas  formulas
classificativas, constam de ata das reunioes do juri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidates sempre que solicitada.

8.2- Habilita^oes literarias; e,
8.3- Identifica$5o do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes
documentos:

a)Curriculum vitae assinado;
b)Fotocopia simples e legivel do documento comprovativo das habilita9oes literarias;
c)Fotocopia simples e legivel de comprovativos da format^ao profissional realizada

nos ultimos tres anos, relacionada com as atividades que caraterizam o posto de
trabalho;

d)Fotocopia simples e legivel do cartao de cidadao ou bilhete de identidade (ou
equivalente);

e)Certificado de Registo Criminal do pais onde reside;
f)Outros elementos relevantes para a aprecia9Lo da candidatura, designadamente em

materia de conhecimentos de informatica na otica do utilizador, do dominio das
linguas portuguesa e romena e de bons conhecimentos da lingua inglesa.

Os candidates poderao contactar a Embaixada de Portugal em Bucareste atraves do
endere90 eletronico bucareste@mne.pt

9.     Metodos de sele9ao — sao adotados os  seguintes  metodos de sele9ao
obrigatorios:



Femando...Iel

O Embaixado

Bucareste, 3 de agosto de 2018

14. Na sequencia do despacho conjunto n 373/2000 de 1 de mar90, faz-se constar,
igualmente, a seguinte men9ao: "Em cumprimento da alinea h) do artigo 9 da
Constitui9ao, a Administra9ao Publica, 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 discrimina9ao".

13. As atas das reunioes do juri sao facultadas aos candidates sempre que solicitadas.

10.Exclusao - Consideram-se excluidos os  candidates que obtenham uma
pontua9ao inferior a 9,5 valores num dos metodos, nao lhes sendo aplicado o metodo
seguinte, nos termos do artigo 2. da Portaria n. 187/2013, de 22 de maio.

10.1 Os candidates que nao compare9am a qualquer  dos metodos de sele9ao
consideram-se igualmente excluidos.

11.Forma e comunicapao das notificacoes aos interessados — Todas as notifica98es
dos candidates admitidos e excluidos, incluindo as necessarias para efeitos de audiencia
dos interessados, e as convocatorias para a realiza9ao de qualquer metodo de sele9ao
que exija a presen9a do candidate sao efetuadas atraves de e-mail com recibo de entrega
da notifica9ao:

12.Composicao e identificaqao do iuri:

Presidente: Fernando Teles Fazendeiro, Embaixador;
1. Vogal efetivo: Rui Gon9alves Monteiro, Conselheiro de Embaixada;
2. Vogal efetivo: Cristina Bolcas, Assistente Tecnica;
1. Suplente: Dragos-Gabriel Popescu, Assistente Tecnico;
2. Suplente: Elena Branco, Tecnica Superior.


