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AVTSO DE ABIIRTURA DE
PROCN,DIM IIN'TO CONCU RS AL

oria cle
na ca
Concurso externo para o prcenchimento de 1 posto clc trabalho,
lÌesidôncia, Para vgf Q€l'
Assistenl;e de Residência, da carreira de Assistcnte de
funções na Embaixada de Portugal no Panamá
de 29 de rjezembro conjugado com er Po aria n.o
de desp ho de
l87l20l:\, dc 22 de maio, faz-se públi,;o 9ue, na sequência
Lriparlida do MNE' d S. [rxa.
homologação dos pareceres da Comissão dr: Avaliação
da
dc E
o Ministro dos Negócios Estrangeiros, S.Exa. a s'ecretária
-frabalho e
gurarnça
do
Administração e do Ernprego Publico e S'Exa o Minisrtro
bliceu;ão
a contar da data de
Social se encontra abeflo, pelo prazo de I tl dias uteis
prr:etrchimento de um posto de
do presente aviso, concurso de regularizaçã,o para o
cla cetrreira de Assi nte de
trabaìho,, na categoria de Assistente de lìesidôncia,
41'l euros nos ternìos a rOVÍÌdOS
Residôncia' com a remuneração mensal ilíquida de
para exercer 1u ções; na
pelo Decreto l{egulamentar n.o 312013, de B de maio,

Nos termos da

[.ei l12l20IJ,

unì preríodo experimen al com a
Flnrbaix.ada de Porlugal no Panamá, que conìprcende
duração de 120 dias.

201t9.

de candidattrras termina em ó cle novemhro

l. @ntação

Íunções publicas
2. Rggugjurídico aplicável -_ contrato de trabalho em periféricos ext
serviç:osl
indeterminado para exercer funções; nos

1

r terlnpo

sdo

pt'evistos no Dect o-LeiL n.o
Ministério dos Negocios E,strangeiros, nos termos
47 12013, de 5 de abril'
(:-)

procedimento concttrsal

3. Núqrero de postos de trabaÌho e prazo de u-alidqde
para o Pree chitnento
pt=*.himento de um posto de trabalho' e é r,'álido

"J "

Ll.núaixntla de Pothryal na Cidadc tlo Parmnrti
13'
Ár,c. .sntrrttcl Ltu'is, L'di.fícto OptírttLr, Piso
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4.

2doafl
do posto de trabalho a concurso e para os efeitos prer,'is1,os
da Portaria n.o I 8l l20l 3, de 22 de maio.
local visível e ]publir:o
Búllc_itação do aviso -- O presente avis,r e publicitadlo em
sì..ìa página elbtronica
Panamá
Porlugal
Brnbaixada
por extrato, eln jofnaì t',ct
yy;,w1y."í.a-Ç-gbç2o!L,ço--111/çmb-aixÇlQPportugplpanç1-yta/

no

de

da

na
,

Prensa,

5.

í'unções correspondentes a t
Çlrralq11zAçêq r-]açAl-do posto de trabalhq da carreira de Assistente de Residência' na trmbaixada d.e Porlugal no Pa

ao procedimento
São requisitos cumulativos de admissão:

6. Requisitos de admissão

onstla,
ITÌ4.

r9!!-UI9ú

6.1.Reunir os requisitos gerais necessários para o excrr;ício de funções iblic,as,
previstos no artigo l7.o da Lei Geral do Trabalhg em Funções úblic,as,
lidade
àp.ovuda pela Lei n ." 3512014, de 2Cr de junho, com exceção da 'aci
5dc
portuguesa, nos termos do arligo 5i.o do l)ecreto-l'ei n'o 4]12013'
abril;
Íir3J â
que
6.2.Ser titular do nível de escolaridade obrigatória ou de curso

ccluiparado:

, rest gn[er l1O
de
autorização/estatuto
possuir
deverá
selecionado
6.3.O cándidato
país e ter a sua situação regularizada junto daLs entidades frsc isede
sem pre.iuízo
,.gurunçu social locais, no moment"o da respetiva contratação,
"a poster i ", de
da*posríbilidade de essa situação çroder ser comprovada
nas ituaç:,ie s
acordo colrì o arligo 5.o do l)ecreto-I'ei 4112013, d,e 5 de abril,
em que tal seja admitido pelas normas de direito loçal.
7

.
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ornlalZação-dqq-çand idaturas

.

:

requerimento dir gido
candidaturas devem ser formalizacLas mediante
recibo) na Ilmbaixada d Porttrgal
prcsidentc do Júri e ç$fggg9-p9!so4!nente (contra
con 55 Este' Obarrio,
no Panzrmá, sita em 'forre Optima, Calle Samuel Lewis
r correlo
ou
Ciudadc do Panarná. por corrcio regïsta,Jo com ar'iqq-lde--rç-qqçao
ao

As

qlçUqff.çg

P
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[.nrbaixntla ,le Portrtgol ntt Cidade do Parrtttrti
Snrrrtcf Lurtis, I'.di.fício Olttínn, Piso 13,
Ofi:inn'l , C,tL'nrrio, Citrdntl L1t Pntntttri

Á2,r,.
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Do requerimento deverão constar, sob pena

r1e

exclusão, os seguintes elemen

7.l.- Identificação cornpleta (nome, estaclo civil, data de nerscimento, natu
nacionalidade, número dc caftão de cidadão ou bilhete de identi
equivalente) número fiscal (ou equivalente), residência, código

lida<le,

e (ou
postal,

contacto telefónico e ernail);
7 .2.- Ilabilitações literárias; e,
7.3.- ldentificação do concurso a QUe Se, candidata, acol-ì'ìpanhado dos
ulntes
documentos:
7 .3.l . Curriculum vitae assinado;
7 .3.2. Fotocópia simples
legível do docume,nto comprovati o clas
habilitações literárias;
7 .3.3. Fotocopia simples e legível de comprovativos da formação pro ssional
que
realiz.ada nos ultimos três anos, relacionada c)om as attvld
caraterizam o posto de trabalho;
ete <Ìc
7.3.4. Fotocopia simples e legível do carlão cle cidadão ou
identidade (ou equivalente);
7 .3.5. Cerlificado de Registo Criminal do país onde reside;

e

8.

-

O método de selerção a utilizar serri a avaliação
e, caso exista mais de um candidato ao mcsmo postrt de trabalho,
profissional dc seleção.
MétoclqgCe_5ç!ççêq

'icular

c

virsta

I.

Avaliação curricular; Valoração de 50%r
Avaliação curricular visa analisar as aptidoes profissiorrais dos candidatos
respetiva, com base na análise do respeti'lo currículo ploflrssional e doc
comprovativos que o acon-rpanham, sendo considerados e ponderados, os

a

n"ìen1[0s

uint,:s

elementos:
Eniltoixads de Porhryol no Cidade do Patamá
Aut'. 9utrtrcl I L:rois, Ldi!ício Oytirttn, Píso 13,
O.fícíttL, 1, O\trrrr,;0, Cirrd,rd de Pnttnnú
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a) Ex;reriência proÍìssional anterior, nomeadamente na lirera funcional do
recrutamento;

b) Flabilitação academica de base;
c) Forrnação profissional na ârea funcional do recrutamento.

IL

lrntrevista profissional. Valoração de 50 %

A entrevista profissional visa avaliar de forma objetiva a:; aptidões

profìss onatsr

aspetos comportamentais evidenciados pelor; candidatos e o clomínio de uma
línsuas.

8.l.Os

e

U ITìAIS

sultados obtidos na aplicação dos rnétodos de seleção são class ficaclos
na escala de 0 a 20 valores, com cxpressão ate às cenrtésimas.
8.2.Os criterios de apreciação e ponderação dos mótodos de seleção t OS CIÌì
conta, bem como o sistema de classificação ÍÌnal, incluindo as re
tirzas
fónnulas classificativas, constam de ata das reuniões do .iúri do c curiso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9.

re

Exclusão -'Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham uma po tuaç:ii6
inferior a 9,5 valores num dos metodos, não lhes serrdo aplicado o
o
seguinte, nos termos do ar1ìgo 2.o da Portaria n.o l87l20l3, de 22 de rnaio.
9.1. Os candidatos que não compareçam a qualquer dos métodos de
leção
consideram-se isualmente excluídos.

l0.lìorrna e comunicacão das notificações aos intercssados --- Todas as noti
dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessárias para ef,
audiência dos interessados, e as convocatorias para a realização de
metodo de seleção que exija a presençer do candidato srão efetuadas at
uma das ses.uintes formas:

a) fi-mail com recibo

de entrega cla notificação;

Euiltoixada dc Portugal na Cidade rlo Patnnrá
Aitc.
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b) Notificação

pessoal;

ll.Composição e idenlifìcação do juri:
Presidente: Embaixador Pedro Pessoa e Costa.
1.o

Vogal efetivo: Sílvia Rosário

2.o

Vosal eÍètivo: Vítor Sobral

l2.As atas das reuniões

do

juri

são facultadeLs aos candidatc,S s€lrìpÍe gu<:

itadas.

13.Na sequência do despacho conjunto no )7312000 de I de março, flaz-se onstiìr,
igualmente, a seguinte menção: "Em cumprimento da allnea h) do arti o9oda
Constitui ç ão, a Adrni ni stração Públi ca, enquanto entidader empregadora, TOI11OVC
ativamente uma política de igualdade de oporlunidades entre homens e ulheles
no acesso ao emprego e na pr<>gressão profissional, provide ciando
))
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discrrmr

Cidade do Panamâ,23 de Outubro de 2018

O Embaixador de Pc,rtugal no Panamá
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Pedro Pessc'a e CosÍa

Ilniltaixadtr dc Portugttl rm Cidade do Patanui
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