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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 3838/2022
Sumário: Procede à abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de dois
postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior na Direção de Serviços
de Documentação, Comunicação e Relações Públicas.

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada
e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro e por meu despacho de 22 de dezembro
de 2021, faz-se público que a Secretaria-Geral da Economia vai proceder à abertura, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento
concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de
técnico superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado na Secretaria-Geral, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, distribuídos
pelas seguintes referências:
Ref.ª A — 1 (um) posto de trabalho para carreira/categoria de Técnico Superior:
Nível habilitacional: Licenciatura em Ciências da Informação e Documentação/Ciências Documentais, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissional.
Ref.ª B — 1 (um) posto de trabalho para carreira/categoria de Técnico Superior:
Nível habilitacional: Licenciatura em Ciências da Comunicação e da Cultura, não havendo
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
1 — Caracterização dos postos de trabalho da Direção de Serviços de Documentação, Comunicação e Relações Públicas.
Ref.ª A — Tarefas inerentes ao exercício de funções de técnico (a) superior de arquivo.
Ref.ª B — No âmbito da Prestação centralizada de Serviços que a Secretaria Geral da Economia presta aos membros do Governo da área da Economia e Transição Digital:
i) Garantir a publicação no Diário da República dos atos legislativos e administrativos, articulando a sua conformidade com as entidades emitentes e a INCM;
ii) Assegurar a pesquisa, seleção, tratamento, edição e divulgação da informação veiculada pelos
órgãos de comunicação social, de âmbito nacional e internacional, referente à área da tutela;
iii) Promover a permanente articulação com a assessoria de imprensa do Ministério de forma
a garantir uma resposta adequada e eficaz às necessidades apresentadas pelos gabinetes dos
membros do Governo.
2 — Requisitos preferenciais:
Ref.ª A — Experiência profissional no exercício de funções em arquivo histórico não inferior a
10 anos; experiência em investigação histórica.
Ref.ª B — Experiência nas atividades de comunicação institucional, jornalismo e na análise e
publicação de atos no Diário da República.
3 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores detentores de um vínculo de emprego
público por tempo indeterminado.
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4 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra-se disponível na Bolsa
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica da SGE, em https://www.
sgeconomia.gov.pt, na área Recrutamento.
15 de fevereiro de 2022. — O Secretário-Geral, João Manuel Domingos da Silva Rolo.
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