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AVISO DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO CONCURSAL
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Concurso externo para o preenchimento de I 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 Portaria n.o 18712013, de 22 de maio, faz-se priblico que, na sequ6ncia de
despacho de autorizagSo de 28 de junho de 2018, de S. Exa. a Secretiiria de Estado da
Administragdo e do Emprego Priblico, se encontra aberto, pelo prazo de l0 dias riteis a
contar da data de publicagSo do presente aviso, concurso externo para o preenchimento
de posto de trabalho, na categoria de T6cnico Superior, da carreira de T6cnico
Superior, com a remuneragdo mensal ilfquida de 1.413,12 EUR nos termos aprovados
pelo Decreto Regulamentar n.o 312013, 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.
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1.

O prazo para apresentagEo de candidaturas termina em27 de julho de 2018.

2.

Regime juridico aplic6vel - contrato de trabalho em fun96es ptiblicas por tempo
indeterminado para exercer frrn96es nos servigos perif6ricos extemos do Ministdrio dos
Neg6cios Estrangeiros, nos termos previstos no Decreto-Lei n.o 4712013,de 5 de abril.

3. Reserva de recrutamento interna - Se do presente procedimento concursal
resultat, atenta a lista de ordenagdo final devidamente homologada, um nrimero de
candidatos aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, ser6 constituida uma
reserya de recrutamento interna, v6lida pelo prazo mriximo de 18 meses, contado da
data da homologagdo da referida lista, nos termos do artigo 10.o da Portaria n." 18712013,
de22 de maio.
4.

Nrimero de postos de trabalho e prazo de validade
O procedimento concursal
visa o preenchimento de I posto de trabalho, e 6 vflido para o preenchimento do posto
de trabalho a concurso e para os efeitos previstos no n.o 2 do artigo 10.o da Portaria n.o
18712013, de22 de maio.

5.

-

Publicitagdo do aviso
O presente aviso 6 publicitado em local visivel e
ptiblico do Consulado-Geral de Portugal em Xangai, nas contas oficiais do ConsuladoGeral de Portugal em Xangai nas redes sociais "Wechat" e 'oWeibo", e no jornal local
Wenhui.
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6.
fungOes correspondentes d categoria
de Tdcnico Superior, da carreira Tdcnico Superior, de natureza consultiva, de estudo,

-

