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Aviso 

 

 
ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO POR MOBILIDADE DE UM ASSISTENTE TÉCNICO POR 

TEMPO INDETERMINADO 
 

 

O Instituto Hidrográfico, por despacho do Diretor-geral, pretende recrutar, mediante mobilidade na 

categoria, um Assistente Técnico, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes do anexo à lei 

nº35/2014, de 20 de junho, para o exercício de funções na área da Finanças e Contabilidade – 

Vencimentos. 

1. Requisitos: Ser trabalhador com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida e estar integrado na carreira de Assistente Técnico. 

2. Caracterização do posto de Trabalho: As enquadráveis no conteúdo funcional correspondente à 

carreira/categoria de Assistente Técnico. 

2.1. Atribuições/competências/atividades a exercer: as funções a exercer inserem-se no domínio das 

competências da secção de vencimentos, compreendendo nomeadamente: 

a) Efetuar registos contabilísticos de processamento de vencimentos, ajudas de custo e outros 

abonos e comparticipações dos sistemas de Segurança Social existentes; 

b) Reporte mensal de dados de vencimentos de sistemas de segurança social e ADSE; 

c) Processamento de vencimentos e outros abonos; 

d) Arquivo. 

4. Posicionamento remuneratório: O/A trabalhador(a) recrutado(a) manterá a posição remuneratória 

detida no lugar de origem. 

5. Local de trabalho: Instituto Hidrográfico, Rua das Trinas, 49, 1249-093 Lisboa. 

6. Prazo e forma de apresentação das candidaturas: Os interessados devem, no prazo de dez dias úteis 

contados da publicação do presente Aviso, enviar requerimento dirigido ao presidente do Júri, Capitão-

tenente de Administração Naval Rui Sérgio Cardoso Fonseca, com a menção expressa da modalidade de 

relação jurídica de emprego detida, da carreira, da posição e nível remuneratório e respetivo montante. 

7. Documentos que devem acompanhar a candidatura: 

7.1. Curriculum vitae detalhado; 

7.2 Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias e formação profissional. 

8. Envio de candidaturas: As candidaturas, identificadas com a menção “recrutamento por mobilidade”, 

devem ser enviadas para o Instituto Hidrográfico – Rua das Trinas, 49, 1249-093 Lisboa. 

9. Método de seleção: A seleção dos candidatos será efetuada com base em análise curricular, podendo 

ser complementada com uma entrevista. 
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Apenas os candidatos pré-selecionados na análise curricular serão contactados para a realização da 

referida entrevista. 

10. O presente aviso encontra-se disponível para consulta na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt). 

Lisboa, 07 de novembro de 2018, O Diretor-geral , Carlos Ventura Soares, Contra-almirante 
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