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PROCEDIMENTO CONCURSAL
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Concurso externo para o preenchimento de um posto de trabalho, na
categoria de T6cnico Superior, da carreira de T6cnico Superior, para
exercer fungdes no Consulado Geral de Portugal em Xangai
Nos termos da Lei ll2l20l7, de 29 de dezembro conjugado com a Portaria n.o
18712013, de22 de naio, faz-se priblico que, na sequ€ncia de despacho de homologagiio
dos pareceres da Comissdo de Avaliagdo bipartida do MNE, de S. Exa. o Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros, S.Exa. a Secretaria de Estado da Administragdo e do Emprego
Priblico e S.Exa o Ministro do Trabalho e Seguranga Social se encontra aberto, pelo
prazo de l0 dias riteis a contar da data de publicagdo do presente aviso, concurso de
regularizagdo para o preenchimento de um posto de trabalho, na categoria de Tdcnico
Superior, da caneira de Tdcnico Superior, com a remuneragSo mensal iliquida de
1.413,12C nos termos aprovados pelo Decreto Regulamentar n." 3/2013, de 8 de maio,
para exercer fung6es no Consulado-Geral de Portugal em Xangai, que compreende um
periodo experimental com a duragdo de 180 dias.

l.

O prazg para apresentagdo de candidaturas termina em 4 de Setembro de 2018.

2.

Resime iuridico aplic6vel - contrato de trabalho em fung6es priblicas por tempo
indeterminado para exercer ftmgdes nos servigos perifdricos extemos do Minist6rio dos
Neg6cios Estrangeiros, nos termos previstos no Decreto -Lei n.' 4712013, de 5 de abril.

3.

O procedimento concursal
Nrimero de postos de trabalho e prazo de validade
visa o preenchimento de um posto de trabalho, e d viiiido para o preenchimento do posto
de trabalho a concurso e pam os efeitos previstos no n.o 2 do artigo l0.o da Portaria n.o
18712013, de 22 de maio conjugado com a Lei 11212017 , de 29 de dezembro.

4.

-

Publicitacdo do aviso
O presente aviso 6 publicitado em local visivel e
pfblico do Consulado-Geral de Portugal em Xangai, nas contas oficiais do ConsuladoGeral de Portugal em Xangai nas redes sociais "Wechat" e "Weibo".

5.

-

Caraterizacio e local do posto de trabalho - fungdes conespondentes d categoria
de T6cnico Superior, da caneira Tdcnico Superior, de natureza consultiva, de estudo,
planeamento, programagao, avaliag5o e aplicagEo de mdtodos e processos de natueza
tdcnica e ou cientifica" que fundamentam e preparam a decisSo; Elaboragdo,
autonomamente ou em gnrpo, de pareceres e projetos, com diversos graus de
complexidade, e execugdo de outras actividades de apoio geral ou especializado nas
iireas de atuagao comuns, instrumentais e operativas dos 6rg6os ou servigos; Fung6es

il-ffi:

exercidas com responsabilidade e autonomia t6cnica, ainda que com
superior qualificado; Representagdo do 6196o ou servigo em assuntos
especialidade, tomando opg6es de indole tdcnica, enquadradas por
orientag6es superiores, nos vdrios dominios de atuag6o da Consulado Geral de
em Xangai, de acordo com a caraterizagfio prevista no n.o 2 do artigo 88.", do aneitLei n.' 3512014, de junho.

6.

Requisitos de admissEo ao procedimento concursal:
S5o requisitos cumulativos de admiss6o:

7.1, Exerga ou tenha exercido fun96es que conespondam ao contefdo funcional da
carreira/categoria a concurso, sem o vinculo juridico adequado, reconhecido nos
termos do artigo 3." da Lei n.'112/2017 , de 29 de dezembro.
7.2.Reunir os requisitos gerais necessiirios para o exerclcio de fungdes priblicas,
previstos no artigo 17." da Lei Geral do Trabalho em Fungdes Priblicas, aprovada
pela Lei n.o 35/2014, de 20 de junho, com excegdo da nacionalidade portuguesa,
nos terrnos do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 4712013, de 5 de abril;
7.2 Ser titular de licenciatura ou equivalente;

7.3 O candidato selecionado dever6 possuir autorizagao/estatuto de residente no pais
e ter a sua situagdo regularizada junto das entidades fiscais e de seguranga social
locais, no momento da respetiva contratagao, sem prejuizo da possibilidade de
essa situagao poder ser comprovada "a posteriori ", de acordo com o artigo 5.o do
Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril, nas situag6es em que tal seja admitido pelas
normas de direito local.

8.

Formalizaclo das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente
do Juri e entregue pessoalmente (contra recibo) no Consulado-Geral de Portugal em
Xangai, sito em 16 C, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road, Shanghai,20004l ou
por correio eletr6nico xangai@mne.pt

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

8.1 - Identificagdo completa (nome, estado civil, data de nascimento, nafuralidade,
nacionalidade, nrimero de cartiio de cidaddo ou bilhete de identidade (ou equivalente)
nrimero fiscal (ou equivalente), resid€ncia, c6digo postal, contacto telef6nico e email);
8.2 - Habilitagdes liter6rias; e,
8.3 Identificagdo do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes
documentos:

-

a)

Cuniculum vitae assinado:

b) Fotoc6pia simples e legivel do documento comprovativo das
literarias;
c) Fotoc6pia simples e legivel de comprovativos da formagdo pro
nos riltimos tr6s anos, relacionada com as atividades que caraterizam o
trabalho;
d) Fotoc6pia simples e legivel do cartdo de cidaddo ou bilhete de identidade (ou
equivalente);
e) Certificado de Registo Criminal do pais onde reside;
0 Comprovativo de reconhecimento do vinculo preciirio

9.

M6todos de selecdo

O m6todo de selegdo a utilizar ser6 a avaliagdo curricular e, caso exista mais de um
candidato ao mesmo posto de trabalho, entrevista profissional de seleg6o.

I.

Avaliagdo curricular; Valorag6o de 100%

Avaliagdo cunicular visa analisar as aptid6es profissionais dos candidatos na 6rea
respetiva, com base na aniilise do respetivo curriculo profissional e documentos
comprovativos que o acompanham, sendo considerados e ponderados, os seguintes
elementos:
a) Experi€ncia profissional anterior, nomeadamente na ii.rea funcional do
recrutamento;
b) Habilitagdo acad6mica de base;
c) Formagdo profissional na iirea funcional do recrutamento.

9.1 Os resultados obtidos na aplicagSo dos mdtodos de selegdo s6o classificados na
escala de 0 a 20 valores, com expressdo at6 ds cent6simas.
9.2 Os critdrios de apreciagdo e ponderagSo dos mdtodos de selegdo tidos em conta, bem
como
sistema de classificagdo final, incluindo as respetivas formulas
classificativas, constam de ata das reuni6es do juri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

o

10.

-

Exclusdo
Consideram-se excluidos os candidatos que obtenham uma
pontuagdo inferior a 9,5 valores num dos mdtodos, n6o lhes sendo aplicado o mdtodo
seguinte, nos termos do artigo 2.' da Portaria n.' 187/201j, de 22 de maio.

l0.l

Os candidatos que n6o compareg,rm
consideram-se igualmente excluidos.

l.

a

qualquer dos mdtodos de

selegdo

I
Forma e comunicacdo das notificacOes aos interessados
Todas as notificag6es
dos candidatos admitidos e excluidos, incluindo as necessdrias para efeitos de audidncia

-

dos interessados, e as convocat6rias para a rcalizagdo de qualquer
que exija a presenga do candidato sdo efetuadas atravds de uma das
a) E-mail com recibo de entrega da notificagdo;
o) Notificag6o pessoal;
c) Aviso publicado em local visivel e pirblico da chancelaria.

12.

Composicdo e identificacSo dojuri:
Presidente: Jo6o Pedro Vasconcelos Fins do Lago, C6nsul-Geral

l.' Vogal efetivo: Nuno Miguel Lopes, Tdcnico Superior
2.o Vogal efetivo: In€s Andreia do Carmo Cunha Alves de Almeida Ganett,
Diretora do Turismo de Portueal na China

13. As atas das reuni6es do

jriri

s6o facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14. Na sequ6ncia do despacho conjunto n" 37312000 de I de margo, faz-se constar,
igualmente, a seguinte mengdo: "Em cumprimento da alinea h) do artigo 9' da
Constituigdo, a Administragdo Priblica, enquanto entidade empregador4 promove
ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progtessSo profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminagdo".

Xangai, aos 2l de agosto de 2018

