
AVISO DE ABERTURA DE
PROCE,DIMENTO CONCIIRSAL

Concurso externo para o preenchimento de um (1) posto de trabalho,
na categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico,

para exercer funções na Embaixada de Portugal na Haia,
nos Países Baixos.

Nos termos da Portaria n." 187/2013. de 22 de maio, faz-se público que, na sequência de

despacho de autorizâção de 4.112021 do Seúor Secretifuio-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Senhores Ministlos de Estado e dos Negócios Estrângeiros e de

Estado e das Finanças, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis â contar da data
de publicação do preselte aviso, concurso extemo para o prcenchimento de um (1)
posto de trabalho. na categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente
Técnico, com a remuneração mensal iliquida de 2.012,721€ (seÍdo o valor anual global
ilíquido de 28.178,36€), à qual acresce o montante de 6,17€, corespondente ao subsídio
de rcfeição por dia de tlabalho efetivo. nos temos aprovados pelo Decreto
Regulamentar n.'3i2013. de 8 dc maio, para exercfl funções 11â Embaixâdâ de
Portugâl na Haia, que compreende um período cxpc.imental com â duração de 120
dias.

1. O BIêza !ê!ê aB!ç !êqAo !e !êndidatwas temina em 6 de janeiro dc 2022,
devendo estas ser apresentadas até às 24.00 horas do referido dia, no fuso horário dos
Países Baixos (GMT+1).

2. Reqime-iurídico aplicáve1 conhato de trabalho em flurções públicas por tempo
indctenninado ao abrigo da lei substantiva portuguesa para excrcer funções nos sen iços
periféricos cxtemos do Ministédo dos Negócios Estrangeiros, nos termos previstos no
Deoeto-Lei n.o.1712013. de 5 de abril.

3. Reserva de recrutamento intema Se do presente prccedimento concursal
resültar, atenta a lista de ordenação final devidameDte hoDrologada, um número de
candidatos aprovados superior aos postos de habalho a ocupar, será constituída uma
reseNa de rccrutamento intema, válida pelo prazo máximo de 18 meses, contado da
data da homologação da referida lista, nos tennos do ârtigo 10." da Poftâria n.'
187/2013, de 22 de maio.

4. Número de postos de trabalho e prazo de validade O procedimento co1lcursal
visa o preenchimento de um (1) posto de trabalho, e é vá1ido para o preenchimento do
posto de trabalho a concurso e pam os eÍeitos previstos no n.'2 do artigo 10." da
Poftaria n." 187/2013, de 22 de maio.

5. PublicitaÇão do aviso O presente aviso é publicitado em local visível e
púb1ico da Embaixada de Portugal na Haia (Zeestraat 74 2518 AD Den Haag), na
página eletrónica da Embaixâda (l!!tpsir!],.r,rjl..1nbüixadlLroftugal. rrne. qo.l . ü) e na
respetiva página de Faoebook (h|tDs:, /$,r u .Íàcebook.com, embpor]!ugal.hlia).

6. CaraterizaÇão e local do peg! !k, trabâlho - funçõcs correspondentes à categoria
de Assistente Tócnico. da carreira Assistente Técnica. de natureza cxccutiva. de
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aplicação de oétodos e processos: com base em diretivas bem delinidas e instruçôes
gerais. de grau de complexidade 2. nas áreas ale atuação comuns e instrumentais e rlos
vários domínios de atuação da Embaixada de Portugal na Hâia, bem como da sua'
rcspetiva Secção Consular, de acordo com a caraterização prevista no n.o 2 do afiigo
88.', do anexo da Lei n.'35i2014, de 20 de.juúo.

7. Requisitos de admissào ao procedimento concursal:

São requisitos cumulativos de admissão:

7.1: ReuÍir os reqúsitos gerais necessádos para o exercício de funções públicas,
previstos 1'lo altigo 17.' da Lei Ceral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.' 35/2014, de 20 de juúo. com exceÇão da nacionalidade portuguesa, nos temos
do artigo 5." do Deoeto-Lei n.'4712013, de 5 de abril;

7.2: Ser titular do 12.o ano de cscola.idade ou de curso quc the seja equiparado;

7.3: O candidato selecionado deverá possuii autorizaçâo/estatuto de residcnte no pais e

ter a sua situação regularizada jurto das entidades Íiscais e dc segurança social locais,
no momento da respetiva conhatação, sem prejuízo da possibilidade de essa situação
poder ser comprovada 'd po,\tetiorí', de acordo com o artigo 5." do Decreto-Lei
4'7i2013, de 5 de abril, nas situações cm quc tal seja adrritido pelas normas de direito
locai:

7.,1: Ser fluente, na oralidade e na escdta, nas línguas poduguesa e inglesa. Os
conhecimentos e o dominio da língua neerlandesa eventualmente atestados pelos
candidatos poderão ser consideÉdos enquanto elemento adicional de valoração.

8. Formalizaçào das candidaturas:

As candidaturas deverr ser formalizadas mediante rcquerimento dirigido ao presidente
do Júri e enviadas para a Embaixada de Portugal na Haia (Zeestraat 74 2518 AD Den
Haag). Dor coreio reqistado com aviso de rececão ou pg1_ç91191p_9]914[(9 para
c(rncurso.ha.jaaaamne. pt .

Todas as colnunicaçõcs e pedidos de informaçào dirigidos ao júri devem ser efetuados
akavés do e-mâil concurso.halaaaltllg.pl , indicando sempre em epigrafe "Concurso AT
Haia 2021". sob pena de não sereln considerados nem respondidos por este.

Do requerimento devcrão constar, sob pena de exclusão, os seguintes elementos:

8.1 - Identificação completa (nome, estado civil, data de nascimento, natüalidade,
nacionâlidade, númerc de cartão dc cjdadão ou bilhete de identidade (ou equivalente)
númerc llscal (ou equivalente), residência, código postal, contacto telelõnico e email);

8.2 - Habrlitaçóes literànr.: e.

8.3 - IdentiÍicação do concurso a que se candidata (sempre através da epígrafe
"Concurso AT Haia 2021"), acompânhado dos seguintes documentos:



])

a) Curricuhun vitac assinado e datadoj
b) Fotocópia simples e legível do documento comprovativo das habilitações

literfuias:
c) Celtiiicado de Registo Cdminal do país onde resida há mais de uIn ano, emitido

há menos de seis meses;

9. Métodos de seleÇão são adotados os seguintes métodos de seieção

obdgatórios:

9.1. Avaliação curricular; Valoração de 40 %

Avaiiação curricular visa analisar as aptidões profissionais dos candidatos na área
respetiva, com base na análise do respetivo currículo profissional e documentos
comprovativos que o acompanham! seÍdo considerados e ponderados, os seguintes
elementos:

a) Experiência profissional anterior, nomeadamente na área funcional do
recrutamento:

b) Habilitaçào académica de bâse;
c) Fomação profissional na iárea funcional do recrutamento.

9.2. Entrevista profissional. Valoração de 60 %

A entrevistâ profissional lisa avaliar de forma objetiva as aptidões profissionais e
aspetos compoftamentais evidenciados pelos cândidatos e o domínio de uma ou mais
1ínguas.

Tendo presente os atuais constangimentos deconentes da pandemia causada pelo
Covid-19 e o interesse e1n assegurar u1na participação tão lata quanto possível dos
candidatos admitidos a concluso! a entrevista profissional poderá ser realizada por
videoconferência, atavés da plataforma Mcrosoft Teans-

Considerar-se-á, neste caso e sempre que o Júri reúna por videoconferência, que as

deliberações foram tomadas no local onde se enconta o Presidente do Júri.

Os resuitados obtidos na aplicaqão dos métodos de seleção são classiÍicados na escala
do 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas.

Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de seleção tidos em conta, bem
como o sistoma de classificação final, incluindo as respetivas fónnulas classificativas,
constâm de ata das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sompre que solicitâda.

10. Exclusão Consideram-se excluídos os caüdidatos que obteúam uma
pontuação inferior â 9,5 valores num dos métodos, não thes sendo aplicado o método
seguinte, nos tennos do afiigo 2.'da Potaria n." 187/2013, de 22 de maio.

. 10.1 Os candidatos que não compareÇam a qualquer dos métodos de seleção
consideram-se igualmente excluídos.



1 1. Foma e comunicaÇão das notificacões aos interessados - Todas as notiiicações
dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessárias pata efeitos de audiência
dos interessados, e as convocatórias para a realização de qualquer método de seleção
que exija a presença do candidâto são eIàhradas atmvés de uma das segui[tes i'ormas:

a) E-mail com recibo dc ertrega dâ notiflcâção;
b) Aviso disponibilizado na página eletrónica da Enbaixada de poftugal na Haia. en1

<https:// haia. elltbt ix adaDortLr ea I .Ut1qgq-pt>;
c) Aviso puhlicarlo enr locai visivci e público da Embaixada de pofiLrSal na Haia

(Zeesraat 74 2518 AD Dcn Haag).

12 Comp!§Lcão e identificaÇão do júri:

Presidente: Henrique Azevedo. Conselheiro de Embaixada e Encanegado da
Seção Consular da Embaixada de poíugal em Haia;

1-'Vogal efetivo: Daniel Baptista. Técnico Superior na Embaixada de portugal
em Haia. que substituirá o Prcsidente nas suas iàltas e impedimentos;

2.'Vogal efetivot Vasco Viana Batista, Secretiirio de Embaixada. a exercer
fui]çôes na Direção de Serviços de Recursos Humanos do Depaltamerlto-Geral de
Administração do Midstério dos Negócios Estrangeiros

1.o Suplertet Ana Rodrigues. Assistente Técnica na Embaixada de poftugal em
Haia.

13. As atas dâs reuniões do júri são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14. Na sequência do despacho conjutto no 373,/2000 de i de março, faz_se consrar,
igualmeÍte, a seguinte me11ção: .(Em cump mento da alinea h) do altigo g" da
Constituição, a Administração Pública. enquanto entidade empregâdoru. 

-pruron","

ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-eÃ e mulhercs no
acesso ao emprego e Ía prcgressão profissional, providenciando escnrpulosamellte no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminaÇão".

Haia. 23 de dezel-rbro de 2021


