
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202104/0192

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Comissão Nacional de Eleições

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: A atualmente detida. Acresce remuneração suplementar CNE

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Funções de natureza técnica de grau médio de complexidade, exercidas com a 
imparcialidade e isenção inerentes às várias vertentes de apoio à atividade da 
CNE, em regime de disponibilidade permanente e com polivalência funcional, 
especialmente no âmbito de:
a) gestão de recursos humanos, nomeadamente, assegurando a gestão 
administrativa dos recursos humanos;
b) apoio à gestão administrativa, patrimonial e de aprovisionamento;
c) outras atividades que se relevem necessárias, especialmente durante os 
processos eleitorais.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comissão Nacional 
de Eleições

1 Avenida Dom Carlos I, 
n.º 128  - 7.º Piso 

Lisboa 1249065 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: a) Estar integrado na carreira de assistente técnico ou na carreira de técnico de 
apoio parlamentar, com posição remuneratória até à 6.ª, inclusive, da tabela de 
carreiras gerais, ou equivalente.
b)  Ter formação e experiência profissional na execução de tarefas e 
procedimentos administrativos no âmbito da gestão de recursos humanos;
c) Ser utilizador avançado das ferramentas informáticas de uso comum, incluindo 
escritório eletrónico, e serviços e funcionalidades web.

Envio de Candidaturas para: concurso@cne.pt

Contacto: 213923800

Data Publicitação: 2021-04-09

Data Limite: 2021-04-23

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

1 – Prazo para apresentação de candidatura: 
10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação do presente anúncio.

2 – Formalização da candidatura 
A candidatura é formalizada através de requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Nacional de Eleições, remetido por correio 
eletrónico para concurso@cne.pt, até às 24 horas do último dia do prazo.

2.1 – Do requerimento de candidatura devem constar, sob pena de exclusão, os seguintes elementos:
a) nome;
b) naturalidade;
c) data de nascimento;
d) endereço postal, eletrónico e telefónico, de preferência móvel;
e) Declaração, sob compromisso de honra, da qual constem:
i) tipo de vínculo e serviço ou organismo a que pertence;
ii) carreira, categoria, se aplicável, e posição e nível remuneratório.

2.2 – O requerimento, sob pena de exclusão, é obrigatoriamente acompanhado de:
- Curriculum vitae, podendo os documentos comprovativos ser substituídos por declaração sob compromisso de honra, sem 
prejuízo de poder ser exigida a sua exibição;
- Ficha curricular devidamente preenchida em folha de Excel, facultativamente acompanhada de versão em PDF, no modelo que 
consta no sítio da CNE na Internet – em www.cne.pt/content/recrutamento-de-pessoal-nucleo-de-gestao-e-contabilidade  

3 – Métodos de seleção
- Avaliação curricular, com base nos parâmetros e critérios constantes do sítio da CNE referido em 2.2;
- Entrevista de avaliação psicológica, por entidade externa, aos candidatos que na avaliação curricular obtenham classificação igual 
ou superior a 14, podendo ser inferior caso não haja pelo menos 5 candidatos nessas condições.
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