
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201807/0779

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Presidência do Conselho de Ministros

Orgão / Serviço: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Igual à auferida no lugar de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções na Divisão de Assuntos Jurídicos, inerentes à carreira e 
categoria de Técnico Superior, com o grau 3 de complexidade funcional, 
caraterizando-se pela execução das seguintes funções enquadradas nas 
competências da Divisão de Assuntos Jurídicos, conforme previstas no nº 2 do 
Despacho da Presidente da CIG n.º 4970/2012, de 20 de março, publicado do 
DR, 2ª série - Nº 72, de 11 de abril 2012, nomeadamente a elaboração de 
informações e pareceres jurídicos nas situações de discriminação e de violência 
de género, propondo à tutela eventuais alterações legislativas; a colaboração, 
quanto solicitada, na preparação de projetos de diplomas e de outros atos 
normativos nas áreas de missão da CIG; apreciar queixas relativas a situações 
de discriminação em função do sexo ou da orientação sexual, identidade ou 
expressão de género ou de violência com base no género, propondo 
recomendações e/ou o seu reencaminhamento para as entidades competentes 
em razão da matéria; acompanhar e avaliar o cumprimento das diretivas e 
jurisprudência comunitárias, de convenções e outros instrumentos internacionais 
nas áreas de competência da CIG; intervir em processos de averiguações, 
inquéritos, sindicâncias e em processos disciplinares e judiciais que lhe forem 
cometidos; redigir os acordos e protocolos de cooperação que lhe sejam 
solicitados; proceder ao apoio do secretariado técnico do Conselho Consultivo da 
Comissão; propor, no domínio das suas competências e quando se revele 
necessário, a elaboração de estudos e documentos sobre questões relativas à 
igualdade de género, à defesa dos direitos humanos e à prevenção e combate 
de todas as formas de violência de género.

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: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Direito

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito
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Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comissão para a 
Cidadania e a 
Igualdade de 
Género

1 Avenida da República, 
n.º 32 - 1º

1050193 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Trabalhadores/as com a categoria de Técnico Superior, detentores de relação 
jurídica de emprego público previamente constituída, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
Capacidade de iniciativa, autonomia inovação e dinamismo, responsabilidade e 
compromisso com o serviço; Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa 
e em ambiente multidisciplinar; Conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador.

Envio de Candidaturas para: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Av. da República, n.º 32, 
1º -1050-193 Lisboa.

Contacto: Divisão de Assuntos Juridicos - telef.217983000

Data Publicitação: 2018-07-30

Data Limite: 2018-08-13

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: BEP e página eletrónica da CIG

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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2 – Requisitos gerais:
Trabalhadores/as com a categoria de Técnico Superior, detentores de relação jurídica de emprego público previamente constituída, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
3 – Habilitações Literárias:
Licenciatura em Direito, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
 Local de trabalho: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Divisão de Assuntos Jurídicos, Av. da República, n.º 32, 
1º -1050-193 Lisboa.
– Prazo de entrega das candidaturas: 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do Aviso no Diário da República e na BEP.

- Forma de apresentação das candidaturas:
a) A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento dirigido à Presidente da CIG, contendo os seguintes elementos: 
nome, naturalidade, data de nascimento, morada, código postal, telefone de contacto, e-mail, habilitações literárias, modalidade da 
relação jurídica de emprego público e serviço/organismo a que pertence, carreira e categoria detidas, posição e nível 
remuneratórios.
b) A candidatura deverá ser identificada com a menção «Recrutamento por Mobilidade na Categoria — Divisão de Assuntos 
Jurídicos, podendo ser entregue pessoalmente na durante o horário normal de funcionamento (10h00 às 12h00 e das 14h30 às 
16h30) ou, remetida pelo correio, em carta registada com aviso de receção, para: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género, Av. da República, n.º 32, 1º -1050-193 Lisboa.
c) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado de currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e 
assinado.
- Seleção dos candidatos: A seleção será feita com base na análise do Curriculum vitae, complementada com entrevista 
profissional.
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