
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202303/0925
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Economia e do Mar

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério da Economia 
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida pelo candidato no serviço de origem, até ao limite da 2.ª PR/nível 16 da 
TRU- 1320,15€.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções na Unidade Ministerial de Compras da Secretaria Geral da 
Economia:
Desenvolvimento de procedimentos de contratação pública de bens e serviços ao 
abrigo do Código dos Contratos Públicos e de Acordos Quadro da ESPAP e 
realização dos respetivos processos de despesa associados em GERFIP. Reporte 
de Informação à ESPAP.

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: Economia, Gestão, Direito, Engenharia, Informática e 

Finanças.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

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

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos preferenciais:
Ser detentor de experiência na área da contratação pública e aplicação do 
Código dos Contratos Públicos; bons conhecimentos na utilização das 
plataformas de contratação pública; bons conhecimentos de informática na ótica 
do utilizador (Microsoft word, excel).

Envio de Candidaturas para: secretaria.geral@sgeconomia.gov.pt
Contacto: 21 791 1600

Data Publicitação: 2023-03-27
Data Limite: 2023-04-18

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Para se candidatar ao recrutamento por mobilidade na categoria:
1) Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido à Senhora Diretora de Serviços de Contratação Pública e 
Património da Secretaria-Geral da Economia, Dra. Célia Maria Rodrigues dos Santos, até ao termo do prazo limite que consta desta 
publicação, com indicação expressa do n.º do Código de oferta da BEP a que se candidata, sendo submetida através de correio 
eletrónico para o endereço secretaria.geral@sgeconomia.gov.pt., não podendo exceder  os 10 Mb;
2) Elementos que devem constar no requerimento da candidatura:
Identificação do candidato, serviço de origem, modalidade de vínculo de emprego público detida, carreira e categoria a que 
pertence, posição e nível remuneratórios  detidos com a indicação do montante pecuniário, bem como a morada, endereço 
eletrónico e contacto telefónico.
3) Documentos para anexar ao requerimento da candidatura:
a) Curriculum vitae atualizado, detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia simples do documento comprovativo da habilitação literária e das ações de formação frequentadas, relacionadas com 
as atividades que caracterizam o posto de trabalho a que se candidata;
c) Declaração emitida pelo organismo ou serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada e autenticada, da qual 
conste, de forma inequívoca, a modalidade do vínculo de emprego público de que é titular, identificação da carreira/categoria, a 
posição e nível remuneratórios detidos com a indicação do montante pecuniário, a antiguidade na categoria, na carreira e na 
Administração  Pública;
d) Declaração assinada pelo candidato onde consinta expressamente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do 
presente recrutamento.
4) Seleção: A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular, sendo complementada com entrevista 
profissional de seleção. A análise curricular terá caráter eliminatório, apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados 
para a realização da entrevista.
*O presente recrutamento é destinado a candidatos com vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado e já detentores da carreira/categoria de técnico superior.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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