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Detalhe de Oferta de Emprego 

 

Código da Oferta: OE201612/0124 

Tipo Oferta: Mobilidade Interna 

Estado: Activa  

Nível Orgânico:Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Órgão/Serviço: Direção-Geral do Ensino Superior 

Regime: Carreiras Gerais 

Carreira: Técnico Superior 

Categoria: Técnico Superior 

Grau de Complexidade: 3 

Remuneração: Correspondente à posição e nível remuneratório detido no lugar de 

origem. 

Suplemento Mensal: 0,00 EUR 

 

Caracterização do Posto de Trabalho: 

As tarefas a desenvolver serão na Direção de Apoio ao Estudante designadamente: 

- Analisar requerimentos de bolsas de estudo do ensino superior privado; 

- Atendimento presencial e telefónico a requerentes de bolsa de estudo; 

- Apoio às instituições de ensino superior privado no âmbito do processo de atribuição 

de bolsas de estudo. 

 

Local 

Trabalho 

Nº 

Postos 

Morada Localidade Código 

Postal 

Distrito Concelho 

Direção-Geral 

do Ensino 

Superior 

2 Avenida Duque 

de Ávila, n.º 137 

 1069016 

LISBOA 

Lisboa Lisboa 

Total Postos de Trabalho: 2 
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Observações: 

A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae e 

entrevista, para a qual apenas serão convocados os candidatos que reúnam os 

requisitos de admissão. 

 

A candidatura deve ser formalizada através do envio de: 

-Identificação do posto de trabalho a que se candidata, com menção da modalidade de 

relação jurídica de emprego que detém, a carreira e a categoria em que se encontra, a 

posição e nível remuneratório e a correspondente remuneração, o serviço onde exerce 

funções, e ainda o contacto telefónico e o endereço electrónico disponíveis; 

- Curriculum vitae detalhado, datado e assinado; 

-Fotocópia do certificado de habilitações literárias. 

 

As candidaturas podem ser: 

-Entregues pessoalmente nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00; 

-Remetidas por via electrónica para o endereço: secretariado@dges.gov.pt, com 

pedido de recibo de entrega e recibo de leitura; 

-Remetidas por correio postal registado, com aviso de receção, até ao termo do prazo 

fixado, para a Direção-Geral do Ensino Superior (Av. Duque D’Ávila, 137, 1069-016 

Lisboa). 

 

 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática 

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada 

   

 


