
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201903/0520

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério do Mar

Orgão / Serviço: Direção-Geral de Política do Mar

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

a) Apoiar na elaboração de respostas a solicitações do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, designadamente no apoio à realização de cimeiras, representações 
e outras solicitações no âmbito da definição e execução das políticas de relações 
internacionais e de cooperação, nas áreas de atribuição e acompanhadas pelo 
Ministério do Mar;
b) Apoiar os trabalhos de cooperação no contexto da Política Marítima Integrada 
da União Europeia e das matérias transversais e de desenvolvimento sustentável 
ligadas ao Oceano no quadro das Nações Unidas;
c) Apoiar e contribuir para a cooperação no âmbito dos assuntos do mar no 
contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);
d) Acompanhar e contribuir para programas de ação bilaterais e multilaterais 
estruturados;
e) Apoiar e realizar tarefas do secretariado do Acordo de Cooperação para a 
Proteção das Costas e Águas do Atlântico Nordeste contra a Poluição - Acordo de 
Lisboa;
f) Elaborar de informações e pareceres técnicos no contexto das atividades da 
Direção de Serviços de Estratégia na área das relações internacionais e 
cooperação;
g) Apoiar e acompanhar a realização de reuniões, conferências e outros eventos, 
de âmbito nacional e/ou internacional e respetivo acompanhamento protocolar.

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: Relações internacionais, Economia, Direito, Ciências Sociais ou outra compatível 
com as funções

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção-Geral de 
Política do Mar

1 Rua Alfredo Magalhães 
Ramalho, n.º 6

1449006 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: a) Capacidade para orientar a sua atividade, respeitando os valores éticos e 
deontológicos do serviço público;
b) Capacidade de análise da informação, com sentido crítico e exigência de 
modo a promover um serviço de qualidade;
c) Capacidade para representar o serviço, em grupos de trabalho, reuniões ou 
eventos de âmbito nacional e internacional;
d) Proatividade e capacidade de iniciativa;
e) Responsabilidade com o serviço;
f) Espírito de equipa;
g) Domínio elevado da língua inglesa;
h) Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Envio de Candidaturas para: geral@dgpm.mm.gov.pt

Contacto: 218291000

Data Publicitação: 2019-03-19

Data Limite: 2019-04-05

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Senhor Diretor-Geral de Política do Mar, acompanhado 
de curriculum vitae, datado e assinado, detalhado na área de atividade da referida mobilidade.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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3


