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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Aviso (extrato) n.º 4996/2022

Sumário: Procedimento concursal para preenchimento de dois postos de trabalho de técnico 
superior especialista em estatística para o Serviço de Arquitetura e Sistemas de Infor-
mação.

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 2 postos de trabalho na carreira
de regime especial de técnica/o superior especialista em estatística para o Serviço

de Arquitetura e Sistemas de Informação, do Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação

Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua re-
dação atual, conjugado com o disposto nos n.º s 1 e 3 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho de 2014, torna -se 
público que por Deliberação do Conselho Diretivo de 10 de março de 2021, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), procedimento concursal comum, para preenchimento de 2 postos de trabalho da 
carreira de Técnico/a Superior Especialista em Estatística (TSEE), do mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Estatística, I. P. (INE), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

Ao procedimento concursal apenas podem concorrer candidatas/os com vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, previamente estabelecido.

As funções serão exercidas no domínio das atribuições do Serviço de Arquitetura e Sistemas 
de Informação do Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação, designadamente 
participar na conceção e desenvolvimento de soluções aplicacionais necessárias ao suporte da 
gestão do INE e do processo de produção estatística, assegurando a sua manutenção corretiva, 
evolutiva, tecnológica e funcional.

As/Os candidatas/os deverão ser detentores de licenciatura em Informática, Engenharia In-
formática ou Matemática Aplicada.

A publicação integral do procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa de Emprego 
Público, acessível em www.bep.gov.pt., durante 10 dias úteis após a data de sua publicação e na 
página eletrónica do INE, em https://recrutamento.ine.pt.

22 de fevereiro de 2022. — O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco Lima.
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