
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201908/0763

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Pendente

Nível Orgânico: Ministério dos Negócios Estrangeiros

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: Serviço 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

Caracterização do Posto de Trabalho:

Funções de secretariado e apoio nas atividades do serviço, designadamente, 
acompanhamento de todo o expediente relacionado com entradas e saídas de 
correspondência no gestor documental. 
Preparação de processos de pagamento, incluindo, cabimentação e 
comprometimento de processos. 

Formalização da Candidatura:

A candidatura deve ser formalizada no prazo de 10 dias úteis, contados a partir 
da data da publicação do presente aviso, a enviar por email para fri@mne.pt ou 
paulo.rodrigues@mne.pt com a menção expressa do seguinte:
a) O Código de Oferta da BEP;
b) O posto de trabalho a que se candidata;
c)  A modalidade de relação jurídica que detém, a carreira e categoria, a 
remuneração auferida na categoria de origem, e ainda do contato telefónico e do 
endereço de correio eletrónico disponíveis;
d) Declaração em como autoriza o uso do endereço eletrónico para efeitos dos 
artigos 63º e 112º do CPA;   
A candidatura deve ser acompanhada do respetivo Curriculum vitae, que não 
pode exceder o limite de 5 MB. 

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 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Secretaria-Geral 
do Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros

1 Largo do Rilvas 1399030 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: fri@mne.pt ou paulo.rodrigues@mne.pt

Contacto: Para qualquer esclarecimento relativo a este procedimento, o contato telefónico 
é: 213946382 

Data Publicitação: 2019-08-30

Data Limite: 2019-09-13

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


