Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE202107/0222
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Defesa Nacional
Organismo Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau
Área de Actuação: Direção de Serviços de Saúde Militar e Assuntos Sociais
Remuneração: 2996,21
Sumplemento Mensal: 312.14 EUR
Competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção,
coordenação e controlo na área do cargo a prover, mais especificamente as
Conteúdo Funcional:
competências constantes no artigo 4.º da Portaria n.º 283/2015, de 15 de
setembro.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura em área adequada ao exercício das funções.
Possuir experiência profissional relevante na área das atribuições e competências
específicas da unidade orgânica a que o concurso se destina, designadamente no
que respeita à elaboração de estudos e pareceres em matéria de saúde militar, e
apoio sanitário, saúde mental, designadamente de apoio aos militares e exmilitares portadores de stress pós traumático, conceção de políticas de
reabilitação dos Deficientes das Forças Armadas (DFA). Coordenação e
acompanhamento do programa para a prevenção e combate à Droga e ao
Alcoolismo nas Forças Armadas, conceção e propostas de medidas no âmbito
Perfil: dos regimes da segurança social, da ação social complementar e da assistência
na doença aos militares.
Competências relacionais e comunicacionais adequadas ao exercício da função
designadamente: capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
espírito de equipa e capacidade de coordenação de equipas; capacidade de
análise, planeamento e sentido crítico; capacidade de realização com autonomia,
rigor e orientação para os resultados; capacidade de adaptação e melhoria
contínua; inovação e qualidade; representação e colaboração institucional.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e Entrevista Pública

Composição do Júri:

Dr. Vasco Manuel Dias Costa Hilário, Diretor-Geral de Recursos da Defesa
Nacional, Dr. António João Costa Santos Coelho, Diretor de Serviços na ADSE,
Instituto de Gestão Participada e Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, Professor
no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Direção-Geral de
Recursos da
Defesa Nacional

1

Avenida Ilha da Madeira, n.º Restelo
1 - 2.º piso

Código Postal

Distrito

Concelho

1400204 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Diário da República, n.º 129 de julho de 2021, Aviso n.º 12566/2021, Parte J
Social:

Apresentação de Candidaturas

1

Local: Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, Av.ª Ilha
da Madeira
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao Diretor-Geral
de Recursos da Defesa Nacional, remetidas por correio registado com aviso de receção, para
a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, sita na Av.ª Ilha da Madeira n.º 1 – 2.º,
1400-204 Lisboa, indicando obrigatoriamente no sobrescrito e de forma visível, a referência
do procedimento de seleção e identificação do cargo a que se candidata, com a indicação e
prova dos requisitos legais de provimento.
Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
O requerimento de candidatura deve ser acompanhado, sob pena de exclusão dos seguintes
documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado datado e devidamente assinado, do qual constem,
para além de outros de outros elementos considerados necessários para apreciação do
mérito do candidato: habilitações literárias e profissionais, ações de formação com indicação
da respetiva duração, funções exercidas, com indicação do local e tempo de permanência
nessas funções;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas e das ações de formação,
cursos e seminários frequentados, com indicação das entidades promotoras, período em que
as mesmas decorreram e respetiva duração em número de horas;
c) Declaração emitida pelo serviço ou organismo a que o candidato se encontra vinculado,
atualizada e autenticada comprovativa do exercício de funções públicas, da qual constem
inequivocamente a modalidade da relação jurídica de emprego público e a antiguidade na
carreira, na categoria e na função pública;
d) Fotocópia do cartão do cidadão ou bilhete de identidade e NIF se for caso disso;
e) Outros documentos que o candidato considere relevantes para a apreciação do respetivo
mérito.
Contacto: 21 3038541

Data de Publicação 2021-07-08
Data Limite: 2021-07-22
Observações Gerais: Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação
atual, faz-se público que, por Despacho de 17 de maio de 2021, do Diretor-Geral de
Recursos da Defesa Nacional, se pretende proceder à abertura de procedimento concursal de
seleção para provimento do cargo de Diretor de Serviços de Serviços de Saúde Militar e
Assuntos Sociais, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional.

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

2

