Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201709/0060
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Organismo Direção-Geral do Ensino Superior
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau
Área de Actuação: Direção de Serviços de Acesso ao Ensino Superior
Remuneração: 2987,25
Sumplemento Mensal: 311.21 EUR
Para além das funções de conteúdo genérico definido no n.º 1 do artigo 8.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de
22 de dezembro, que a republica, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3
de setembro, abrange o exercício das competências previstas no artigo 2.º da
Portaria n.º 143/2012, de 16 de maio:
a) Desenvolver as ações cometidas pela lei à DGES, no que se refere ao regime
geral e aos regimes especiais de acesso e ingresso no ensino superior;
b) Desenvolver as ações cometidas pela lei à DGES, no que se refere à avaliação
Conteúdo Funcional:
da capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;
c) Divulgar a informação acerca dos concursos do regime geral e dos regimes
especiais, quer através de guias informativos, quer através da Internet;
d) Divulgar, através da Internet, informação acerca da realização das provas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos
maiores de 23 anos;
e) Desenvolver as ações destinadas a promover informação sobre a
empregabilidade e a inserção profissional dos diplomados pelo ensino superior.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura
Licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de
funções de direção, coordenação e controlo, com competências para a
Perfil: orientação de resultados, otimização de recursos, inovação e mudança,
responsabilidade e compromisso com o serviço e trabalho de equipa e
cooperação.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e Entrevista Final que revestirá a forma pública.
Presidente: Dra. Ângela Maria Roque de Matos Noiva Gonçalves, SubdiretoraGeral do Ensino Superior, que preside;
Vogal: Dra. Fernanda Martinez Cabanelas Antão, Administradora da Universidade
Composição do Júri: Nova de Lisboa;
Vogal: Prof. Doutor João Carlos Vinagre Nascimento dos Santos, Vice-Presidente
do Instituto Politécnico de Setúbal.

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Direção-Geral do
Ensino Superior

1

Avenida Duque de Ávila, n.º
137

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1069016 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação Aviso nº 10072/2017, DR 2ª série, nº 168 de 31 de agosto de 2017 e Jornal Público de 01
Social: de setembro

1

Apresentação de Candidaturas

Local: Direção-Geral do Ensino Superior, Av. Duque d’ Ávila, 137, 1069-016 Lisboa.
Formalização da Candidatura: As candidaturas podem ser enviadas por correio sob registo e com aviso de receção, ou
entregues pessoalmente, em envelope com a indicação exterior correspondente ao n.º do
Código da oferta publicitada na BEP, dirigidas ao Diretor-Geral do Ensino Superior, para a
morada da Direção-Geral do Ensino Superior, sita na Avenida Duque d´Ávila, 137, 1069-016
Lisboa, devendo a sua expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para a entrega das
candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas. O horário para entrega
pessoal das candidaturas na Direção-Geral do Ensino Superior deverá ocorrer entre as 09h00
e as 12h30 e as 14h00 e as 16h30.
Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico ou através de suporte digital.
Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade ou cartão de cidadão, morada e contacto telefónico);
Habilitações académicas;
Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes elementos:
Curriculum vitae atualizado, detalhado, devidamente datado e assinado;
Fotocópia simples do certificado comprovativo das habilitações académicas;
Documentos comprovativos da formação profissional;
Declaração atualizada, passada e autenticada pelo serviço ou organismo de origem, da qual
conste, de maneira inequívoca, a categoria e a carreira em que o(a) candidato(a) está
integrado(a), a natureza do vínculo e o tempo efetivo na categoria, na carreira e na função
pública;
Em caso de dúvida, o júri poderá exigir a qualquer dos candidatos os esclarecimentos ou a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
Contacto: 213126050

Data de Publicação 2017-09-05
Data Limite: 2017-09-19
Observações Gerais:

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

2

