
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201904/0784

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Economia

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério da Economia 

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida no serviço de origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Desempenho de funções na Equipa Multidisciplinar de Planeamento e 
Informação de Gestão (EMPIG).
Caracterização do posto de trabalho:
- Apresentar mensalmente a projeção da despesa para o conjunto do programa 
orçamental, incluindo a validação das previsões mensais das respetivas 
entidades;
- Analisar os desvios da execução orçamental, os respetivos riscos para o 
conjunto do ano, elaborando, para o efeito, o relatório mensal de análise do 
programa;
- Definir os indicadores de economia, eficiência e eficácia do programa, 
nomeadamente, os respetivos objetivos e metas. Avaliar o grau de execução dos 
objetivos;
- Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que careçam de 
autorização do membro do governo responsável pela área das finanças ou do 
membro do governo da área sectorial;
- Emitir parecer prévio sobre os processos de natureza orçamental das entidades 
do programa orçamental que careçam de autorização do membro do governo 
responsável pela área das finanças;
- Proceder mensalmente à validação do reporte dos Fundos Disponíveis 
reportados pelas entidades do programa orçamental.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Preferencialmente em Gestão de Empresas, Economia, Gestão Financeira 
Empresarial e Pública

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Economia e Gestão

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Secretaria-Geral 
do Ministério da 
Economia 

1 Avenida da República,  
n.º 79

Lisboa 1069218 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos preferenciais: 
Ser detentor de experiência profissional comprovada na área.

Envio de Candidaturas para: secretaria.geral@sgeconomia.gov.pt

Contacto: 217911600

Data Publicitação: 2019-04-24

Data Limite: 2019-05-10

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Para se candidatar ao recrutamento por mobilidade na categoria:
- A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido à Sra. Chefe de Equipa Multidisciplinar de Planeamento e 
Informação de Gestão, Dra. Maria Cristalina Gomes, com a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria detidas, da posição 
e nível remuneratório e da correspondente remuneração mensal, acompanhados do curriculum vitae detalhado, atualizado, datado 
e assinado, bem como, a indicação expressa do código de oferta da BEP.
- O candidato deve também declarar expressamente que consente o tratamento dos seus dados pessoais, para efeitos do presente 
recrutamento.
Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular, serão convocados para a entrevista profissional. 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



3


