AVISO DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO CONCURSAL
Concurso externo para o preenchimento de um posto de trabalho, na
categoria de Assistente T6cnico, da carreira de Assistente T6cnico,
para exercer fung6es na Embaixada de Portugal em Jacarta.
Nos termos da Portada n.o 18712013, de 22 de maio, faz-se priblico que, na sequdncia de
despacho de autorizagSo de 20 de janeiro de 2017 de S. Exa. a Secret6rio de Estado da
Administragdo e do Emprego Pfblico, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias uteis a
contar da data de publicagdo do presente aviso, concurso extemo para o preenchimento
de um posto de trabalho, na categoria de Assistente Tdcnico. da cameira de Assistente
T6cnico, com a remuneragdo mensal iliquida de 586,58 Euros, nos termos aprovados
pelo Decreto-Regulamentar n." 312013, de 8 de maio, para exercer funq6es na
Embaixada de Portugal em Jacart4 que compreende um periodo experimental com a
duragdo de 120 dias.

1.
2.

O prazo para apresentagio de candidaturas termina em 24 de Fevereiro de 2017.

juridico aolicSvel

contrato de trabalho em funq6es pfblicas por tempo
indeterminado para exercer fung6es nos servigos perifericos extemos do Ministdrio dos
Neg6cios Estrangeiros, nos termos previstos no Decreto -Lei n.' 4712013, de 5 de abril.
Reeime

-

3.

Reserva de recrutamento interna - Se do presente procedimento concursal
resultar, atenta a lista de ordenagdo final devidamente homologada" um ntmero de
candidatos aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, serii constituida uma
reserva de recrutamento intema, v6lida pelo prazo m6ximo de 18 meses, contado da
data da homologagdo da referida lista, nos termos do artigo 10.o da Portaria n.' I8712013,
de 22 de maio.

4.

Nrlmero de postos de trabalho e prazo de validade
O procedimento concursal
visa o preenchimento de um posto de trabalho. e d v6lido para o preenchimento do posto
de trabalho a concumo e para os efeitos previstos no n.o 2 do artigo 10.o da Portaria n."
18712013. de 22 de maio.

5. PublicitaeSo do aviso O presente aviso d publicitado em local visivel e
- em Jacarta e, por extrato em lingua inglesa, em jomal
priblico da Embaixada de Portugal
local (Ja karta Kompas).
6.

Caraterizacdo e local do posto de trabalho - fungdes correspondentes d categoria
de Assistente Tdcnico, da carreira Assistente T6cnica, de natureza executiva, de
aplicagdo de m6todos e processos, com base em diretivas bem definidas e instrug6es
gerais, de grau m6dio de complexidade, nas 6reas de atuaqdo comuns e instrurnentais e
nos v6rios dominios de atuagdo da Embaixada de Porhrgal em Jacarla, de acordo com a
caraterizagio prevista no n." 2 do artigo 88.o, do anexo da Lei n.o 3512014, de junho.

7.

Requisitos de admissdo ao procedimento concursal:
Sdo requisitos cumulativos de admissdo:

7.1 Reunir os requisitos gerais necess6rios para o exercicio de fung6es priblicas,
previstos no artigo 17.'da Lei Geral do Trabalho em Fung6es Priblicas, aprovada
pela Lei n.'35/2014, de 20 de Junho, com excegdo da nacionalidade portuguesa,
nos termos do artigo 5.o do Decreto-Lei n." 4712013, de 5 de abril;

7.2 Ser titular do 12." ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado;
7.3 O candidato selecionado deverii possuir autorizagdo/estatuto de residente no pais
e ter a sua situagio regularizada junto das entidades fiscais e de seguranga social
locais, no momento da respetiva contratagao, sem prejuizo da possibilidade de
poder ser comprovado "a posteriori", de acordo com o artigo 5.'do Decreto-Lei
4712013, de 5 de abril, nas situag6es em que tal seja admitido pelas normas de
direito local.

8.

Formalizacdo das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente
do J0ri e entresue pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de Portugal em Jacarta,
sita em Jalan Indramayu No 24, Menteng, Jakarta-Pusat, ou por coneio eletr6nico
oorembiak@cbn.net.id .
Do requerimento deverao oonstar, sob pena de exclusdo, os seguintes elementos:

8.1 - IdentificaqSo completa (nome, estado civil, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade, nrimero de cafiao de cidadSo ou bilhete de identidade (ou equivalente)
nimero fiscal (ou equivalente), residdncia, c6digo postal, contacto telefonico e email);
8.2 - Habilitag6es liter6rias; e,
8.3 - Identificagdo do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Curriculum vitae assinado

;

b) Fotoc6pia simples e legivel do documento comprovativo das habilitag6es
literarias;
c) Fotoc6pia simples e legivel de comprovativos da formagio profissional rcalizada
nos irltimos trds anos, relacionada com as atividades que caraterizam o posto de
trabalho;
d) Fotoc6pia simples e legivel do cartdo de cidaddo ou bilhete de identidade;
Cenificado de Registo Criminal do pais onde reside.

9.

Mdtodos de selecdo

obrigat6rios:

I.

-

sdo adotados os seguintes m6todos de

seleqdo

Avaliagdo curricular - Valoragdo de 40%

Avaliagio curricular visa analisar as aptid6es profissionais dos candidatos na iirea
respetiva, com base na an6lise do respetivo curriculo profissional e documentos

