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AVISO DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO CONCURSAL

n." 0ll20lg

Procedimento concursal para o preenchimento de I posto de trabalho,
na categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior,
para exercer funções no Centro Cultural português, em São Tomé.

Nos termos da Portaria n.o 83-N2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela
Portaria n.'145-Al20ll, de 6 de abril, conjugada com o art.o l3.o do D.L. n." 165-
812009, de 28 de julho, faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data de publicação do presente aviso, procedimento concursal para o
preenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de Técnico Superior, da carreira de
Técnico Superior, com a remuneração mensal ilíquida de 643,68€ (seiscentos e quarenta
e três euros e sessenta e oito cêntimos), para exercer funções no Centro Cultural
Português, em São Tomé, que compreende um período experimental com a duraçào cle
180 dias.

O prazo para apresentaÇão de candidaturas termina em 31 de outubro de 2019.

2. Regime jurídico aplicável - Os trabalhadores dos centros culturais estão em
regra sujeitos ao direito laboral privado do local de exercício de funções, nos termos do
disposto no art.o 12." do D.L. n.o 165-W200| de 28 de julho.

3. Reserva de recrutamento interna - Se do presente procedimento 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
reserva de recrutamento interna, véiida pelo prazo máximo de 18 meses. corrtado da
data da homologação da referida lista, nos termos do art.o 40.' da Portaria n." 8i -

A12009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria n.o I 45-A1201 l" de 6 de

abril.

4. Número de postos de trabalho e prazo de validade - O procedimento concursal
visa o preenchimenio de I posto de trabãlho e é válido para o preenchimento do posto

de trabalho a concurso e paÍa os efeitos previstos no n.o 2 do art." 40.o da Portaria n.o 83-

A12009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria n." 145-412011, de 6 de

abril.

5. Publicitação do aviso - O presente aviso é publicitado em local visivel e pÚrblico

do Centro Cultural Português, na sua página eletrónica de Facebook
( https:/iwr.r,r.v.facebook.çom/CEIT,ITROCUL'I'URALPOR'IUGUES.S.1-?) e no website

do Camões Instituto da Cooperação e da Ííngua, I.P. (littp:/iwrvrt.in-stitr-rtq-

qliI-lgg§,Ir;

6. Caraterizacâo e local do posto de trabalho - fiurções col'respottdentes à catcgoria

de Tecnico Superior. da carreira Técnico Superior; funçôes cottsultivas, de estudo.

planeamento, programaçào, avaliação e aplicação de métodos e pl'ocessos de natureza

tecnica e ou cientifica, que f,undamentam e prepalam a decisão; elaboraçãr:,



c)
d)
e)
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autonomamente ou em grüpo, de pareceres e pro.ietos, corn diversos graus cle
complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais e operativas do serviço; funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior
qualificado, de acordo com a caraterização prevista no n.o 2 do artj49.o, do anexo cla l-ei
n.'12-A12008, de 27 de Í-evereiro.

7, Requisitos de admissão ao.procedimento concursal:
São requisitos cumulativos de admissão:

7.1 Reunir os requisitos constantes das alíneas a) a e) do art.o l3.o do D.L. n.. 165-
P.12009, de 28 de julho, designadamente:

a) Ter idade igual ou superior a l8 anos, sem prejuízo do disposto na lei Iocal aplicável:
b) Possuir os requisitos habilitacionais e experiência profissional exigidos pela lei

pol-tuguesa para o exercício das funções inerentes à carreira e categoria de relerência
rlos termos do disposto no n.o 6 do artigo 12.";

Possuir aptidão física e psíquica compatíveis com o desempenho das funções;
Não estar interdito paru o exercício das funções a que se candidata;
Possuir domínio da língua porluguesa;

7.2 Ser titular do grau de licenciatura numa das seguintes áreas: Língr-ra Portuguesa.
Ciências da Comunicaçáo; Informática; Ciências da Informação e Docunrentaçãci;
Gestâo e Contabilidade:

7.3 O candidato selecionado deverá possuir autorizaçào/estatuto de residente no país e
ter a sua situação regulalizada junto das entidades flscais e de segurança social locais
no momento da respetiva contraÍaçáo, sem prejuízo da possibilidade de poder ser

cornprovado aposteriori, de acordo com o ar1.o 5.o do D.L.n.o 4712013, de 5 de abril.
nas situações em que tal seja admitido pelas normas de direito local.

8. Formalização das carrdidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Embaixador
de Portugal em São Tomé e entrçgue pessoalmente (contra recibo) no Centro Cultural
Português, sito em Rua Patrice Lumumba, C.P. 454 * São Tonre. ot-t por correiq
electrónico (ccpstp@gmail. com).

Do requerintento deverão constar. sob pena de exclusão. os seguintes eletnetttos:

8.1 .'ldentificação completa (nome, estado civil. data de nascimento, naturalidade.

nacionalidade, número de cartão de cidadão ou bilhete de identidade (or-r equrivalente;.

número fiscal (ou equivalente), residência, contacto telefónico e eriail);
8.2 - Habilitações literárias; e,

8.3 - Identificação do concurso a que se candidata, aconlpanhado dos seguintes

docunrerrtos:

;] tri::21l,:rí,,1í[3"i'i3!*., do documento comprovátivo cras habiritações

Iiterárias;
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c) Fotoqópia gimples e Jegível de corrBlrovarivqs-da fqrmação prollssionar rea\zada
nos últimos três anos, relacionada com as atividades que caraterizatn o posto de
trabalho;

O Fqlqqqpla qimp-lgs.e !eg,y,.-l. do carlão de cidadão ou bilhete de identidade;
e) Certificado de Registo Ciimúái ao pãiJorâôrãsiàê.

9. Métodos de seleção são adotados os seguintes metodos de seleção
obrigatórios: Avaliação Curricular e Entrevista ProÍissional, com vista à aferição das
competências exigíveis ao exercício da função, nos termos do n.o 4 do art.o 13.'do D.L.
n.' 165-812009, de 28 dejulho.

L Avaliação Curricular: Valoraçáo de 40oÁ

A Avaliação Curricular visa analisar as aptidões plofissionais dos car-rdidatos na área
respetiva, com base na análise do respetivo currículo profissional e documentos
comprovativos que o acompanham, sendo considerados e ponderados, os seguintes
elernenlos:

a) Habilitação académica de base;
b) Experiência profissional anterior, nomeadamente na área funcional do

recrutalrento;
c) Formação profissional na fuea funcional do recrutamento.

II. Entrevista Profissional: Valoraçáo de 600Á

A Entrevista Profissional visa avaliai de forma objetiva as aptidões proÍissionzris e

aspetos compoftamentais evidenciados pelos candidatos e o domínio de unra oLt t-nais

I ínguas.

9.1 Os restrltados obtidos na aplicaçáo dos métodos de seleção são classificados tra

escala de 0 a 20 valores, com expressão até às centesimas.

9.2 Os criterios de apreciaçào e ponderação dos metodos de seleçâo tidos ern cotrta. betn

como o sistema de classiÍicação final, incluindo as respetivas fórrrtulas

classiÍicativas, constam de ata das reuniões do júri do collcltrso, sendo a mesnla

facultada aos candidatos sempre que solicitada.

pontuação inferior a 9,5 valores nuln dos metodos, não lhes sendo aplicado o ntetodcr

iegtrinte, nos termos no n.o l3 do aft.o l8.o da Portaria n." 83-Ai2009, de 22 de.ialreiro.

na redação introduzida pela Portarianl 145-N2017, de 6 de abril.

10.1 Os candidatos que não compareçam a quálquer dos rnétodos de seleção

consideratn-se igualmettte excluídos.

I 1. Fornra e comunicação das notiÍicações aos interessados- Todas as notificaÇões

dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessárias para efeitos de audiêr-rcia

dos interessados, e as convocatórias para a rcahzação de qúalquer metodo de seleção

que exija a presença do candidato são efetuadas atraves de uma das seguintes Í-ormas:

a) E"mail com recibo de entrega da notificação;
b) Notificação pessoal;



c) .Àriiso publicarl<i em local visível e publico ila centrri cultural Português e

Embaixacla cle Portugal em são Tonte, assint c0í11o clisponitiilizacio na

página eletronica de Facebook

thrror'/i***.Íurrlronk.ro*/cEN',i'RocuI.T'UllAI'1lOil'lilGLlBS§ry)'

12.

Presidente: Embaixador de Portugal em São Tomé

1 .o Vogal efetivo: Adido paru a Cooperação

2." Volal efetivo: Técnica Setorial de Cooperação

1." Suplente: Encarregarla da Secção Consular

2.o SuPlente: Vice-Cônsul
10. As atas das reuniões do júr:i são facultadas aos candidatos sempre qr-re solicitadas'

11. Na sequência do despacho coniunto nl 3732000' de l,,O:'l1lo::1],];:l^t?i'.it?l;

is,urX.il:, :' ,l**t. 
--'nçao'-'.P.T *'op'in'""" 1i,^1I"':-:)"::r::'*:.,?;,,,,1:

8#ffii;;, "'Ãã,"irisrração 
pública, enquanto entidade empregadora, pronrove

.^+-^ L^,-^,"o o r-rtlherec l1o

;#;HI;;; ;;,il;; d" i;;,úa. aL opórtunidades enrre home.s e murheres no
. r --^-...^-,1^^^trêhÍê t1íl

;:'J#ff";o[il'" na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no

sentido de evitar toda e qualquer forma minação"

São Torné.{A. outubro de 201

O Embaixador de Portugal em

ffi."::\
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