
Consulado de Portugal ern Belo Horizonte

I . o prazo nara aoresentacdo de candidaturas termina em 6 de margo de 2017 .

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 fungdes no
Consulado de Portugal em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Nos termos da Portaria n.' 187/2013, de 22 de maio, faz-se priblico que, na sequdncia de
despacho de autorizageo de 20 de janeiro de 2017 de S. Exa. a Secietaria de'Estado da
Administragdo e do Emprego Priblico, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias tteis 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 ianeira de Assistente
Tdcnico, com a remuneragdo mensal iliquida de R$ 2703,4g nos termos uprouudos f"loDecreto Regulamentar n." 3/2013, de 8 de maio, para exercer fun96es no 

-consutado 
de

Portugal em Belo Horizonte, que compreende um periodo experimental com a duragio de
120 dias.

? Rpeime juridico aplicavel - contrato de trabalho em fung6es priblicas por tempo
indeterminado para exercer fungOes nos servigos perifdricos extemos do Ministdrio dos
Neg6cios Estrangeiros, nos termos previstos no Detreto -Lei n.. 47 /2011 de 5 de abril.

3. Reserva de recrutamento intema - se do presente procedimento concursar
resultar, atenta a lista de ordenagdo final devidamente homoiogada, u. n i...o J"
candidatos aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, ser6 constituida uma
reserva de recrutamento intema" v6lida pelo prazo mriximo de 1g meses, contado da data
da homologagdo da referida lista, nos termoi do artigo 10.. da portaria n.. lg7/2013, d,e
22 de maio.

4.. Nfmero de postos de trabalho e orazo de validade - o procedimento concursal
visa o_ preenchimento de'm posto de trabarho, e d u,alido patu o preenchimento do posto
gg_tr.llalho a concurso e para os efeitos previstos no n.o i do aiigo r0." da port#a n.l
187/2013, de22 demaio.

5. Publicitacdo do aviso - o presente aviso 6 publicitado em local visivel e priblicodo consulado de Portugal em Belo Horizonte, na sua pirgina eletr6nica
(www.consuladoportugalbh.org.br) e, por extrato, em jomal local.

. caraterizacio e local do p-osto de trabalho - fungOes correspondentes d categoria
Assistente Tdcnico, da carreira de Assistente T6cnico, de natureza executiva, de

6.
de
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aplicagSo de mdtodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instrug6es
gerais, de grau mddio de complexidade, nas iireas de atuagdo comuns e instrumentais e
nos v6rios dominios de atuagdo do consulado de Portugal em Belo Horizonte, de acordo
com a caraterizagdo prevista no n.o 2 do artigo 88.o, do anexo da Lei n.o 3512014, de
junho.

7. Requisitos de admissdo ao procedimento concursal:
S5o requisitos cumulativos de admissdo:

7.1 Reunir os requisitos gerais necessilrios para o exercicio de fungdes priblicas,
previstos no artigo 17." da Lei Geral do Trabalho em Fungdes 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} 47/2013, de 5 de abril:

7.2 Ser titular do 12.o ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado;

7.3 O candidato selecionado dever6 possuir autorizagao/estatuto de residente no pais e
ter a sua situagdo regularizada jwrto das entidades fiscais e de seguranga iocial
locais, no momento da respetiva conhatagao, sem prejuizo da possibilidadi de essa
situagSo poder ser comprovada "a posteriori", de acordo iom o artigo 5.. do
Decreto-Lei 47 /2013, de 5 de abril, nas situag6es em que tal seja admiido pelas
normas de direito local.

8. Formalizac6o das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do
Jriri. e entregue pessoalmentg- (contra recibo) no Consulado ae fortugat em Belo
Horizonte, sito em Avenida Alvares cabral, 1366, 9o andar, cEp 30 r z6-ooa, guilo
Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, ou por coneio reeistadM;.
Do requedmento deverdo constar, sob pena de exclusdo, os seguintes elementos:

8.1 - Identificagdo completa (nome, estado civil, data de nascimento, naturaridade,
nacionalidade, ntmero de cartEo de cidaddo ou bilhete de identidade (ou equivalentej
1y""_.9 _fl:*l (ou equivalente), resid6nci4 c6digo postal, contacto telef6nico e email);
8.2 - Habilitag6es literifu:ias; 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 habilitagdes

liteniLrias;
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c) Fotoc6pia simples e legivel de comprovativos da formagSo profissional realizada
nos riltimos trCs anos, relacionada com as atividades que caraterizam o posto de
trabalho;

d) Fotoc6pia simples e legivel do cartao de cidaddo ou bilhete de identidade (ou
equivalente);

e) Certificado de Registo Criminal do pais onde reside;

9. M6todos de selecio - sio adotados os seguintes m6todos de selegdo obrigat6rios:

I. Avaliagdo curricular: Valoragdo de40%

Avaliagdo curricular visa analisar as aptiddes profissionais dos candidatos na iirea
respetiva, com base na aniilise do respetivo curriculo profissional e documentos
comprovativos que o acompanham, sendo considerados e ponderados, os seguintes
elementos:

a) Experi6ncia profissional anterior, nomeadamente na irea funcional do
recrutamento;

b) Habilitagdo acad6mica de base;
c) FormagSo profissional na rirea firncional do recrutamento.

II. Entrevista profissional: Valoragdo de 60%o

A entrevista profissional visa avaliar de forma objetiva as aptid6es profissionais e aspetos
comportamentais evidenciados pelos candidatos e o dominio de uma ou mais linguas.

9.1 os resultados obtidos na aplicagio dos m6todos de selegdo s6o classificados na escala
de 0 a20 valores, com expressEo atd ds cent6simas.

9.2 Os critdrios de apreciagSo e ponderagdo dos mdtodos de seleglo tidos em conta, bem
como o sistema de classificagdo final, incluindo as respetivas formulas classificativas,
constam de ata das reuni6es do jriri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

10. Exclusdo - Consideram-se excluidos os candidatos que obtenham uma pontuagdo
inferior a 9,5 valores num dos mdtodos, n6o lhes sendo aplicado o m6todo seguinte, nos
termos do artigo 2.o da Portaria n.' 187 /2013, de 22 de muo.

10.1 Os candidatos que ndo comparegam a qualquer dos m6todos de selegdo consideram-
se igrralmsnls excluidos.

11. Forma e comunicacao das notificacdes aos interessados - Todas as notificagdes
dos candidatos admitidos e excluidos, incluindo as necess6rias para efeitos de audiOncia
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dos interessados, e as convocat6rias para a realizagdo de qualquer mdtodo de selegEo que
exija a presenga do candidato s6o efetuadas atrav6s de uma das seguintes formas:

a) E-mail (facultado pelos candidatos no momento da apresentagdo da
candidatura);

b) Notificagdo pessoal por telefone (facultado pelos candidatos no momento da
apresentagao da candidatura) ;

c) Aviso publicado em local visivel e pfiblico da chancelada do Consulado e
disponibilizado na pigina eletr6nica (www.consuladoporh,rgalbh.org.br).

12. Composigio e identificagdo do jriri:

Presidente: Joana Pinto Caligo
l.' Vogal efetivo: Angela Bdchelany
2.' Vogal efetivo: Roberta Lodi
1.o Suplente: Leonardo Alves Mansur
2o Suplente: Femando Meira Dias

13. As atas das reunioes do jriri s6o facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14. Na sequdncia do despacho conjunto n 37312000 de 1 de margo, faz-se constar,
igualmente, a seguinte mengao: "Em cumprimento da alinea h) do artigo 9" da
Constituigdo, a Administragdo Priblic4 enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e -ulhe.". no
acesso ao emprego e na progtess60 profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminag6o,'.

15. Para efeitos de informagdo e esclarecimento de eventuais drividas no ambito do
presente concurso, deverdL ser utilizado o seguinte enderego eletr6nico:
consulado.belohorizonte@mne.pt, solicitando-se que seja feita a mengdo "concurso
Assistente T6cnico" na rirea do Assunto das mensagens a remeter.

Belo Horizonte, 17 de Fevereiro de 2017


