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Aviso extrato 

Abertura de procedimentos concursais comuns para recrutamento  

de oito técnicos superiores 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do nº 1 e 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, através do Despacho nº 15/DG/2020, de 23 de novembro, 

do Diretor-Geral da Administração e do Emprego Público, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias 

úteis, a contar da data da publicação do aviso integral na 2.ª série do Diário da República, procedimentos 

concursais comuns para o preenchimento de oito postos de trabalho previstos e não ocupados, na 

carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração e do 

Emprego Público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

nos termos seguintes: 

1. Postos de trabalho  

Ref.ª 1/ DRJE: 4 postos de trabalho, para o Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego (DRJE); 

Ref.ª 2/DIOEP: 4 postos de trabalho, para o Departamento de Informação da Organização do Estado e 

do Emprego Público (DIOEP). 

2. Habilitações académicas  

Ref.ª 1/DRJE: Licenciatura em Direito. 

Ref.ª 2/DIOEP: Licenciatura, ou grau académico superior, em Economia, Estatística, Gestão e afins. 

3.Caracterização dos postos de trabalho 

Os postos de trabalho a preencher correspondem ao exercício de funções da carreira/categoria de 

técnico superior. 

De acordo com o n.º 2, do artigo 88.º da LTFP), a carreira de Técnico Superior tem uma complexidade 

funcional de grau 3, com o seguinte conteúdo funcional: 

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; 

http://www.dgaep.gov.pt/


 

Rua da Alfândega – 5 - 2.º | 1149-095 Lisboa | Tel (+351) 213 915 300 | FAX (+351) 213 900 148 | geral@dgaep.gov.pt | www.dgaep.gov.pt 

Mod. 005CL DGAEP 092014 

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação 

comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 

Ref.ª 1/DRJE: Os titulares destes postos de trabalho irão integrar o Departamento de Regimes Jurídicos 

de Emprego (DRJE) exercendo funções nas áreas de competências previstas no artigo 3.º da Portaria 

n.º 60/2019, de 13 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da República, n.º 31/2019, Série I de 2019-

02-13 e dos n.ºs 2.1 e 2.2 do Despacho n.º 2450/2019, de 15 de fevereiro de 2019, publicado no Diário 

da República, n.º 50/2019, Série II de 2019-03-12, designadamente: 

a) Apoiar a definição das políticas de recursos humanos na Administração Pública, nomeadamente no 

que se refere aos regimes de emprego e de trabalho, aos regimes de carreiras e estatutos remuneratórios 

e ao regime de proteção social dos seus trabalhadores, independentemente da natureza do respetivo 

vínculo laboral; 

b)  Avaliar, nomeadamente, no que diz respeito às matérias sobre vínculos, carreiras e remunerações, o 

desenvolvimento do regime jurídico de trabalho na Administração Pública, identificando necessidades de 

intervenção corretiva que salvaguardem a sua coerência e equidade, considerando o disposto nas 

alíneas c) e d); 

c) Realizar estudos de direito comparado sobre a evolução do enquadramento jurídico do emprego 

público noutras administrações públicas, designadamente dos países que integram a União Europeia e, 

bem assim, de países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico; 

d) Produzir, em colaboração com o Departamento de Informação da Organização do Estado e do 

Emprego Público e, sempre que necessário, com o INA, estudos de avaliação do emprego público em 

Portugal tendo em atenção os dados empíricos do Sistema de Informação da Organização do Estado 

(SIOE) e os estudos de direito comparado, por forma a apoiar políticas modernas, racionais e equitativas 

de gestão de recursos humanos, incluindo o planeamento do recrutamento; 

e) Promover a uniformidade, a coerência e a equidade na aplicação do sistema de avaliação de 

desempenho da Administração Pública e tendo em vista o aperfeiçoamento do seu regime jurídico; 
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f) Participar, no quadro institucional da União Europeia e em articulação com o Departamento de Gestão 

da Cooperação e Comunicação, no debate e na edificação de soluções que contribuam para a melhoria 

da eficácia e eficiência no funcionamento dos serviços públicos, nomeadamente nas áreas associadas à 

dimensão ética no exercício de funções públicas, à promoção do diálogo social e à concretização da 

mobilidade; 

g) Assegurar a realização de estudos e emissão de pareceres sobre os regimes jurídicos relativos à 

mobilidade de trabalhadores em funções públicas; 

h) Promover a coordenação técnica do sistema de proteção social da função pública, em articulação com 

os serviços e organismos responsáveis em razão da matéria pela concretização do direito à respetiva 

proteção; 

i) Participar, nos termos da lei e sempre que necessário, no processo de negociação dos instrumentos 

de negociação coletiva de trabalho. 

Caracterização genérica da função: 

Objetivo global da função: 

Prestar apoio técnico à Divisão de Carreiras, Remunerações e Avaliação (DCRA) e ou à Divisão de 

Regimes e Politicas de Emprego (DRPE). 

Principais atividades/tarefas: 

Elaborar pareceres, ofícios e informações nas matérias da DCRA e da DRPE; 

Participar em processos de negociação, onde terá, predominantemente, um papel de apoio; 

Prestar apoio ao membro do Governo responsável pela área da Administração Pública; 

Elaborar e rever conteúdos relativos ao site e subsites da DGAEP; 

Desempenho das demais tarefas no âmbito, designadamente, das matérias relativas ao regime e 

condições de trabalho, essenciais ao desempenho das funções do cargo a prover e associadas às 

atribuições do DRJE. 

Ref.ª 2/DIOEP: Os titulares destes postos de trabalho irão integrar o Departamento de Informação da 

Organização do Estado e do Emprego Público (DIOEP) da Direção-Geral da Administração e Emprego 

Público, exercendo funções nas áreas de competências previstas no artigo 4º da Portaria n.º 60/2019, 

de 13 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da República, n.º 31/2019, Série I de 2019-02-13 e do 
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n.º 3 do Despacho n.º 2450/2019, de 15 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da República, n.º 

50/2019, Série II de 2019-03-12, designadamente: 

a) Colaborar na atualização e consistência metodológica do Sistema de Informação e Organização do 

Estado (SIOE), relativo à caracterização das entidades que integram o universo das entidades do setor 

público relevantes para fins estatísticos; 

b) Colaborar na recolha e validação de dados no âmbito do SIOE, bem como no tratamento e análise de 

dados sobre emprego público e remunerações, para a produção de informação estatística para difusão; 

c) Colaborar na conceção e gestão do sistema de caracterização do emprego público; 

d) Colaborar na identificação dos procedimentos adequados, designadamente com finalidade estatística, 

para o conhecimento organizacional e do emprego público; 

e) Apoiar e participar na elaboração de estudos e outros trabalhos de natureza técnica para a formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas; 

f) Colaborar na preparação do conteúdo das publicações estatísticas. 

 

Lisboa, 26 de janeiro de 2021 
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