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Aviso 

 

Recrutamento por mobilidade na categoria para o preenchimento de um (1) Posto de Trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Técnico, constante do Mapa de Pessoal da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), a afetar ao Programa Operacional Regional 

Lisboa 2020. 

 

1- Torna-se público que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 

pretende recrutar um/a (1) Assistente Técnico, em regime de mobilidade na categoria, nos termos do 

disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida, para o exercício de funções no Programa Operacional Regional Lisboa 2020, de 

acordo com os requisitos a seguir discriminados. 

2- Caracterização da Oferta: Recrutamento em regime de mobilidade na categoria; 

3 - Remuneração: A detida no serviço de origem;  

4 - Número de postos de trabalho: 1 (um). 

5 — Requisitos de admissão:  

a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida; 

b) Ser detentor/a da categoria de Assistente Técnico. 

6 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:  

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas 

e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 

vários domínios de atuação do POR Lisboa 2020, designadamente: criação e gestão do arquivo de toda a 

documentação analógica e digital do POR Lisboa para memória futura; registo no SI PORL de todas as 

deliberações da Comissão Diretiva; elaboração em SI PORL de todas as notificações da CD, incluindo o registo 

em filedoc e expediente; atendimento telefónico personalizado e esclarecimento de dúvidas do POR Lisboa 

e, caso seja aplicável, encaminhamento para os técnicos; emissão das Autorizações de Pagamento e 

preparação das Ordens de Pagamento para o IGFSS; preparação das restituições em SIFSE e preparação das 

certidões dos pagamentos do FSE para as entidades que o solicitam. 

7 — Habilitações Literárias: 12.º Ano (Ensino Secundário completo) 

8 - Requisitos preferenciais: Será valorada experiência profissional em área de atividade relacionada com o 

posto de trabalho e/ou os conhecimentos técnicos especializados relativos à referida área. 
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9 — Local de trabalho: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDRLVT), sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 37, 1250-009 Lisboa. 

 10 — Prazo e formalização da candidatura: Os/as trabalhadores/as interessados/as deverão, até ao prazo 

estipulado na publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), formalizar a sua candidatura 

através de requerimento dirigido à Presidente da CCDR LVT, com a menção expressa da Identificação do 

posto de trabalho a que se candidata e da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, 

da posição e nível remuneratórios e o respetivo montante pecuniário, contacto telefónico e email. O 

requerimento de apresentação de candidatura deve ser obrigatoriamente acompanhado de Curriculum Vitae 

detalhado, atualizado, datado e assinado, fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias 

e de declaração emitida pelo serviço a que se encontra vinculado/a, onde conste a natureza da relação 

jurídica de emprego público, a carreira e categoria em que se encontra e a correspondente posição 

remuneratória.  

11 — Apresentação da candidatura: A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com o assunto 

“Recrutamento por Mobilidade PORLisboa2020” com a indicação expressa do código da oferta publicada na 

BEP e deverá ser remetida, para o endereço de email geral@ccdr-lvt.pt. Nos termos da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 112.º do CPA o candidato deve informar o seu consentimento prévio de envio das notificações 

decorrentes da candidatura ao recrutamento por mobilidade na categoria através de endereço de correio 

eletrónico, pelo que deverá anexar à candidatura uma declaração a manifestar o seu consentimento em 

receber notificações dos endereços de e-mail da CCDR LVT. 

12 — Remuneração: Na situação de recrutamento através do recurso à mobilidade na categoria, o/a 

trabalhador/a será remunerado/a pela posição remuneratória em que se encontre posicionado/a.  

13 — Métodos de Seleção: A seleção dos/as candidatos/as será efetuada com base na análise curricular, 

complementada com uma entrevista de avaliação de competências. A referida análise curricular tem caráter 

eliminatório. Apenas os/as candidatos/as pré-selecionados/as na análise curricular, serão contactados/as 

para a eventual realização da entrevista profissional de seleção.  

Este aviso destina-se a ser publicado na BEP e divulgado na página eletrónica do serviço. 

 

Lisboa, 12 de dezembro de 2022 – A Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida. 
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