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Consulorlo de Poríugal em Belo Horizonle

AVISO DE ABERTURA DE
PROCEDIMf NTO CONCURSAL

Concurso externo para o preenchimento de um posto de trabalho, nâ câtcgoriâ de
Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, pârâ cxercer funçõcs no
Consulado de Portugâl em Belo Horizonte, Minas Gêrâis, Brasil

Nos temos da PortaÍia n.o 187/2013. de 22 de maio. faz-se público que, na sequência de

despacho de autorizaçâo dc 28 de junho de 2018 de S. Exa. a Secretária de l',stado da

Àdministração c do lJmprcgo Público, se encontra abeno, pelo prazo dc l0 dias úteis a
contar da data dc publicação do presente aviso, concurso extemo para o prcenohimento

de um poslo dc lrabalho, na categoria de Assistcnte Técnico, da carreira dc ,Assistentc
'lécnico. com â remuneração mensal iliquida de R$ 2.703,48 nos termos aprovados pelo

Decreto Regulamenlar n." l/2013. de 8 de maio, para exercet funções no Consulado dc

Portugal em Belo Ilorizonte. que compreende um período experimental com a duração de

120 diâs.

2. Reeime iuridico aplicável - contrato de trabâlho em

3. Resen'a dc rccnÍâmento intemâ - Se do

,1. Nún1cÍo dc Dostos de trabalho e prazo de vâlidâde - O

5. Publicitação do aviso - O

ó. CaraterizaÇâo c local do posto de trabalho -

ttnções públicas por lempo
indeterminado para exercer funções nos sen'iços periféricos exlemos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros. nos termos previstos no Decreto-Lei n.'4712013, de 5 de abÍil.

presente procedimenlo concursal
resultar. atenta a lista de ordenação final devidamente homologada. um número de

candidatos aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, será constituída uma
resen'a de recrutamento intema. válida pelo prazo máximo de 18 meses, contado da data
da homologação da relerida lista. nos termos do artigo 10." da Pona a n." 187/2013. de
22 de maio.

procedimento concursal
visa o preenchimcnto de um posto de trabalho, e é válido para o preenchimenlo do posto

dc trabalho r concurso e para os elàitos previstos no n." 2 do artigo lo.n da Porlaria n.o

187/2013. de 22 de mâio.

presentc aviso é publicitâdo em local visívcl c público
do Consulado dc Portugal em Belo Horizonte, na sua página clctrónica
(ww\{.consulâdoportugâlbh.oÍg.br) e. por extato, em jomal local.

funções corespondenles à categoria
de Assistente lécnico. da carrcira de Assistente Técnico. de naturcza cxcculiva. dc

1. O Drazo para àDresentacão de candidaturas termina em l6 dc Dezembro dc 2019.
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aplicaçào de métodos e processos. com base em diretivas bem definidas e instruções
gerais, de grau médio de complexidade. nas áreas de atuaçào comuns e instrumenrais e
nos vários domÍnios de atuaçâo do Consulado de Poíugal em Belo Horizonte, de acordo
com a caratcrizâção prevista no n.u 2 do aíigo 88.o. do anexo da Lei n.'35/2014. de
junho.

Requisitos de admissào ao orocedimento concursal:
Sào requisitos cumulali\os de admissio:

7.1 Reunir os requisitos gerais ncccssários para o exercicio de l'unçôes públicas.
previstos no artigo 17." da Lci Gcral do'lrabalho em Funções Públicas. apro\ada
pela l-ei n.o 35/201,1. de 20 de.junho. com exccçâo da nacionalidade poÍtuguesa.
nos termos do anigo 5.'do Decreto-Lei n.'4712011. 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 deverá possuir autorização/estatuto de residente no pais e

ter a sua situação regularizada junto das entidades fiscais e de segurança social
locais- no momento da respetiva contratação. sem prejuizo da possibilidade de essa

situação poder ser comprovada "u posteríoli", de acordo com o aÍigo 5.'do
Decreto-Lei 4712013. de 5 de abril. nas situações em que tal seja admitido pelas
normas de direito local.

As candidaturas devem scr lirrnralizadas nrcdiantc rcqucrimcnlo dirigido ao presidenle do
Júri e entregulJ Dcssoâlnlcntq (contra rcciho) oo (irlsulâdo dc Ponugal cnr Bclo
Ilorizonte. sito enr Âr'cnida r\lvarcs (abral. li(r(r.9" andar. Clrl' 30 170-008. Bairrct
Lourdes. Belo Horizonte. Minas Gerais. or.r Dor corrcio rceislado conl a\ iso de receÇào.

Do requerimeú10 deveriio conslar. sob pcDir i:lc cxclusrio. os scguinlcs clcnlerlos

8.1 - Identillcação completa (nome. estado civil. data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade. número de cartâo de cidadão ou bilhctc dc identidadc (ou equivalente)
número Íiscal (ou equivalente), residência. código postal. contacto teleÍónico e email);
8.2 - Habilitações liteníias; e,

8.3 - ldentificação do concurso a que se candidata, acompanhado dos seguinres
documcntos:

a)
b)

Cuniculum vitac assinado:
Iotocópia simples e legivel do documcnto comprovativo das habilitaçôes
litcrárias:

l

8. Formalizaçào das candidaturas:
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c) Fotocópia simples e legivel de comprovativos da formaçâo profissional rcalizada
nos últimos três anos, relacionada com as atividades que caraterizam o posto de

trabalho:
d) Fotocópia simples e legivel do cartão de cidadão ou bilhete de identidade (ou

equivalente);
e) Certificado de Registo Criminâldo pais onde reside;

L Avaliaçâo curricular: Valoração de 40oZ

Avaliação curricular visa analisar as aplidôes profissionais dos candidâtos na área

respetiva, com base na análise do respetivo currículo profissional e documentos

comprovativos que o acompaúam. sendo considerados e ponderados, os seguinles

elementos:
a) Experiência profissional anterior. nomeadamente na área funcional do

recrutamento:
b) llabilitação académica de base;
c) Formação profissional na área funcional do recrutamento.

II. Enlrevista profissional: Valoração dc 607o

A entrevista profissional visa avaliar de lbrma objetivâ as âptidões profissionais e aspetos

compoÍamentais evidenciados pelos candidatos c o domínio de uma ou mais línguas.

9. I Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção sâo classiÍicados na escala

de 0 a 20 valores, com exprcssão até às centésimas.

9.2 Os critérios de apreciação e ponderaçâo dos métodos de seleçào tidos em conta. bem
como o sistemâ de classificação final, incluindo as respetivas fórmulas classificativas.
constam de ata das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos

candidatos sempre que solicitada.

10. Elqlaq@ Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham uma pontuação
inÍLrior a 9.5 valores rum dos métodos. não lhes scndo aplicado o método seguinte, nos

termos do artigo 2.'da Poúaria n." 187/2013. de 22 dc maio.

10. I Os candidatos que nâo compareçam a qualquer dos métodos de seleção consideram-
se igualmente excluidos.

I l. Formâ e comunicaÇão dâs notificâcões âos interessados - Todas as notilicaçôes
dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessárias para efeitos de audiência
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9. Métodos de selecão - são adotados os seguintes métodos de seleção obdgatórios:
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dos interessados, e as convocatórias para a rcalização de qualquer método de seleção que

exija a presença do candidato sâo efetuadas através de uma das seguintes formas:

a) E-mail (facultado pelos candidatos no momento da apresentação da
candidatura):

b) Nolificaçào pessoal por telefone (facultado pelos candidatos no momento da
apresentação da càrdidatura)i

c) Aviso publicado em local visível e público da chancelaria do Consulado e

disponibilizado na página eletrónica (wwu.consuladoponugalbh.org.br).

12. ComposiÇão e identiilaEÀa dqilrd

Presidente: Rui Almeida
l.' Vogal efetivo: Ângelâ Bechelan)
2." vogal efetivo: Robena Lodi
l.o Suplente: Leonardo Alves Mansur
2' Suplente: Michel Azevedo

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

14. Na sequência do despacho conjunto n' 37312000 de I de março. faz-se constat,
igualmente. a seguinte menção: "[im cumprimento da alínea h) do artigo 9" da

Constituição. a Administração Pública. cnquanto entidade cmpregadora. promove

ativamente uma politica de igualdade de opoíunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional. providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação".

15. Para efeitos de inlbrmação e esclarecimenk) de eventuais dúvidas no âmbito do
presente concurso. deverá ser utilizado o nosso site no campo - F'ale Conosco solicitando-
se que seja feita a menção "Concurso Assistente Técnico" na área do Assunto das

mensagens a remeter.

Belo Horizonte. dc 02 Dezembro de 2019
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