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 MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

Aviso (extrato) n.º 5464/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de quatro postos de 
trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto.

Procedimento Concursal destinado ao recrutamento de 4 técnicos superiores na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto

para exercício de funções nas equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência

Torna -se publico que por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, de 
23 de fevereiro de 2022, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados da data de 
publicação do aviso de abertura na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, proce-
dimento concursal comum, para preenchimento de quatro (4) postos de trabalho, para a carreira 
e categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo incerto.

O contingente de postos de trabalho com vista à abertura do presente procedimento concursal foi 
fixado através do Despacho n.º 11888 -B/2021, dos Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças, 
da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministro do Planeamento, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 30 de novembro de 2021. Entidade que 
realiza o procedimento: Direção Geral da Administração e do Emprego Público(DGAEP).

1 — Carreira/categoria: Técnico Superior.
2 — Número de postos de trabalho: 4 (quatro).
3 — Nível habilitacional: Licenciatura em Gestão, Economia, Contabilidade, Auditoria (Ref.ª A) 

Engenharia Civil e Arquitetura (Ref.ª B), não sendo permitida a substituição da habilitação exigida 
por formação ou experiência profissional.

4 — Atividades: Aos postos de trabalho a ocupar correspondem, em conformidade com o 
conteúdo funcional descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, na carreira e cate-
goria de técnico superior, funções consultivas, de estudo, planeamento, avaliação e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica no âmbito das competências das equipas das dimensões 
estruturantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

5 — Local de trabalho: Nas instalações da DGAEP, sitas na Rua da Alfândega 5 -2, 1149 -095 Lisboa.
6 — Ao presente procedimento é aplicável a Portaria n.º 161 -A/2021, de 26 de julho, subsi-

diariamente o disposto na Portaria 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 12 -A/2021, 
de 11 de janeiro, em tudo o que não resulte expressamente desta portaria, e o Código do Proce-
dimento Administrativo.

7 — O procedimento decorre na BEP, em plataforma disponibilizada para o efeito, sendo rea-
lizado através da utilização de meios eletrónicos, incluindo as respetivas notificações.

8 — Podem ser opositores ao presente procedimento concursal candidatos sem vínculo de 
emprego público previamente estabelecido, devendo para o efeito, aceder à referida plataforma 
eletrónica e preencher o formulário próprio.

9 — Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua atual 
redação, a publicação integral do aviso de abertura com os requisitos do procedimento é publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), o aviso (extrato) é publicado na 2.ª série do Diário 
da República e na respetiva página eletrónica (https://www.dgaep.gov.pt).

25 de fevereiro de 2022. — A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Internos, 
Isabel Grilo.
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