
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202106/0113

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Educação

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral da Educação e Ciência 

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida na situação jurídico-funcional de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O posto de trabalho, em regime de mobilidade na categoria, é na Direção de 
Serviços de Emprego e das Relações de Trabalho, unidade orgânica da 
Secretaria -Geral da Educação e Ciência, cujas competências se encontram 
descritas no artigo 5.º da Portaria n.º 150/2012, de 16 de maio, traduzindo-se a 
atividade a desenvolver neste contexto, essencialmente de apoio técnico, no 
âmbito do estudo e aplicação de políticas de desenvolvimento profissional dos 
trabalhadores, gestão da formação profissional, incluindo o diagnóstico das 
necessidades, elaboração dos planos de formação e a avaliação da eficácia da 
formação dos trabalhadores; e da gestão de perfis de competências profissionais 
de suporte.

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: Licenciatura em Psicologia ou grau superior

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Psicologia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Secretaria-Geral 
da Educação e 
Ciência 

1 Av. Infante Santo, n.º 
2, 2º

1350178 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Perfil pretendido:
Conhecimentos e experiência na área da formação profissional;
Domínio de informática na ótica do utilizador e tratamento de bases
de dados;
Capacidade de análise e sentido crítico;
Bom relacionamento interpessoal;
Facilidade para trabalhar em equipa;
Facilidade de planeamento e organização;
Capacidade de adaptação e melhoria contínua;
Espírito de iniciativa e motivação.

Envio de Candidaturas para: Secretaria-Geral Educação Ciência, Av.Infante Santo, 2, 2.º 1350-178Lisboa ou 
dsgrh@sec-geral.mec.pt

Contacto: 21 781 16 00

Data Publicitação: 2021-06-04

Data Limite: 2021-06-21

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formalização das candidaturas:
- Requerimento dirigido à Secretária-Geral Adjunta, Dra. Ana Almeida, com a menção expressa da modalidade de vínculo de 
emprego público detido, da categoria, da posição e nível remuneratórios e respetivo montante, assim como da morada, contacto 
telefónico e endereço eletrónico;
- A candidatura deve ser remetida pelo correio para Av. Infante Santo, 2, 2º andar, 1350-178 Lisboa ou enviada para o seguinte 
endereço eletrónico: dsgrh@sec-geral.mec.pt;
- A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes elementos: curriculum profissional detalhado, fotocópia dos documentos 
comprovativos das habilitações literárias;
- Seleção: Entrevista profissional.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



3


