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6.

São requisitos cumulativos de admissão:
6.1- Reunir os

requisitos gerais necessários para o exercício de funções públicas,

da Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovada pela Lei n.e 3s/201,4,

no artigo L7.e
20

junho, com

exceção da nacionalidade portuguesa, nos termos do artigo 5.e do Decreto-Lei e47
n

3,de5de

abril;
6.2 ser

6.3

o

titular do 12.s ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado;
candidato selecionado deverá possuir autorização/estatuto de residente

situação rergularizada junto das entidades fiscais e de segurança social locaì

pa

e ter a

sua

no momento da

respetiva contratação, sem prejuízo da possibilidade de essa situação poder

provada "a

posteriori", de acordo com o artigo 5.e do Decreto-Lei 47/2013, de 5 de abril,

em que

tal seja adnritido pelas normas de direito local.

7.

Formalizacão das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao preside

doJ

pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de Portugal na Cidade do panamá,
sita na

e entreÊue

Samuel Lewis

con calle 55 Este, Edificio optima, piso L3, oficina 1, obarrio, ciudad de panamá, ou

panama@mne.pt.
Do requerimento deverão constar, sob pena de exclusão, os seguintes elementos:
7.1 - ldentificação completa (nome, estado civil, data de nascimento, naturalidade, naciônali ade, número
de cartão de cidadão ou bilhete de identidade (ou equivalente), número fiscal (ou equiv{lent
), residência,

código postal, contacto telefónico e email);
7.2 - Habilitações literárias; e,
7.3 - ldentificação do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes documento

Embaixada f,e Portugal na Ciilade do Panamá
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a)

Curriculum vitae assinado;

b)

Fotocópìa simples e legível do documento comprovativo das habilitações literárias;

c)

Fotocópia simples e legível de comprovativos da formação profissional realizada nos últimos três
anos, relacionada com as atividades que caraterizam o posto de trabalho;

d)

Fotocópia simples e legíveldo cartão de cidadão ou bilhete de identidade (ou equivalente);

e)

Certificado de Registo criminal do país onde reside devidamente apostilada;

8.

Métodos de seleção

l.

-

são adotados os seguintes métodos de seleção obrigatórios:

Avaliação curricular: Valoração de 30%

Avaliação curricular visa analisar as aptidões profissionais dos candidatos na área respetiva, com base na

análise

do respetivo currículo profissional e documentos comprovativos que o acompanham,

sendo

coasiderados e ponderados, os seguintes elementos:
a) Experiência profissional anterior, nomeadamente na área funcional do recrutamento;
b) Habilitação académica de base;
c) Formação profissional na área funcional do recrutamento.

ll.

Prova de conhecimentos; Valoração de 30%

i)
iì)

forma da prova - escrita;

- Português e Espanhol
iii) Duracão - L hora e 30 minutos
líneua

iv) Âmbito: conhecimentos da língua portuguesa

(30%), conhecimentos de língua castelhana

(30%), conhecimentos gerais e da atividade das Embaixadas (2O%), técnicas de secretariado e

protocolo (20%)
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Entrevista profissional. Valoração de 40%

A entrevista profissional

visa avaliar de forma objetiva as aptidões

se

profi

comportamentais; evidenciados pelos candidatos e o domínio verbal das; línguas por

aspetos

, espanhola

e

inglesa.

9.1 Os resultado:; obtidos na aplicação dos métodos de seleção são classificados

n

lade0a20

b

o sistema

valores, com expressão até às centésimas.

9.2 Os critérios

dr-' apreciação

e ponderação dos métodos de seleção tidos em conta,

de classificaçÍio final, incluindo as respetivas fórmulas classificativas, constam de ata d s reuniões do

júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

L0

10.1 Os candidatos que não compareçam a qualquer dos metodos de seleção

igualmente

excluídos.

Ll- Forma e

comrunicacão das notificaÇões aos interessados

-

Todas as notificações

dfs

candidatos

admitidos e r:xcluídos, incluindo as necessárias para efeitos de audiência dos interfssados, e

as

convocatórias para a realização de qualquer metodo de seleção que exija a presença do fandidato são
efetuadas através de uma das seguintes formas:

a)

E-mail com recibo de entrega da notificação;

b)

Aviso publicado em localvisível e público da chancelaria
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mposição e identificação do iúri:

L2

esidente: Embaixador Pedro pessoa e Costa

tVogal efectivo: Sílvia Rosário
t

1,3. As

Vogal efectivo: Vítor Sobral

ata das reuniões do

júri são facultadas aos candidatos sem )re que solicitadas.

14. Na se uência do despacho conjunto np 373/2OOO de L de marr ), faz-s;e constar, igualmente a seguinte
menção:

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9e da Constitu ;ão, a Administração Pública enquanto

entidade mpregadora, promove ativamente uma política de igua dade cle oportunidades entrÍ homens
mulheres

no acesso ao emprego e na progressão profissional providenciando escrupulos; mente

sentido d evitar toda e qualquer forma de discriminação".

Cidade do Panamá, 3 de Agosto de 2018

O Embaixador de )ortugal na Cidade do Panam

q

C-'l'

ì

o Pessoa e Cclsta

Embaixada
Aue. Santuel

Oficina 1, O
Panatná

Portugal na Cidade do Panamá
tuis, Edifício Optinn, Piso 13,
'rio, Cüdad de Pananrri

T'el: + 507 3B7-6588/5
E-mail: panqtna@nrne.
tuuzu.po rt t t gn l. çou.pt

e

no

