Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201907/0330
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério dos Negócios Estrangeiros
Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

A de origem ou a determinar nos termos do artigo 153.º da LTFP e do artigo
18.º da LOE 2019.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
- apoio à organização e processamento da formação de preparação para a
presidência portuguesa da UE em 2021 (que abrange toda a administração
pública) , que decorre em inglês, assegurada por várias entidades, desde Março
de 2019
- apoio à preparação nacional das reuniões dos diretores de formação da UE,
que decorrem em inglês, e participação nas reuniões tendo em vista o processo
preparatório da presidência portuguesa dessas reuniões a ocorrer no 1º
semestre de 2021
- processamento da documentação associada a tarefas acima assinaladas
Caracterização do Posto de Trabalho: - apoio à organização da reunião de diretores de formação da EU presidida por
Portugal em 2021, e do curso de jovens diplomatas europeus que decorre em
paralelo na mesma ocasião, nos aspetos protocolares e em todos os outros, e
processamento de toda a documentação associada a estas reuniões
- tratamento da documentação (Power points e videos) de sessões de formação
no âmbito da base de dados da formação da Plataforma de Formação
- apoio a sessões de video conferencia organizadas pelo Centro de formação
com participantes de língua inglesa (das instituições europeias por exemplo),
- integração noutras tarefas de formação em curso no Centro de Formação
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Preferencialmente Línguas e Tradução
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Secretaria-Geral
do Ministério dos
Negócios
Estrangeiros

1

Largo do Rilvas

Código Postal

Distrito

Concelho

1399030 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: - Fluência em várias Línguas (oral e escrita).
- Experiência sólida ( 10 anos) em relações públicas e participação e
organização de eventos internacionais (conferencias, seminários, encontros),
multilaterais e bilaterais, sobre temáticas diversificadas, e protocolo associado.
- Experiência em tratamento de documentação (e arquivo) relacionada com
assuntos administrativos, económicos e políticos.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: graca.goncalvespereira@mne.pt
Contacto: 213946609
Data Publicitação: 2019-07-12
Data Limite: 2019-07-26
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
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3

