
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

Código da Oferta: OE201902/0394

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Presidência do Conselho de Ministros

Organismo Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:

 Referida no ponto 1 do Despacho n.º 4970/2012, de 20 de março, em 
conjugação com as competências genéricas previstas no n.º 2 do artigo 8.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 
de setembro.

Remuneração: 2613,84

Sumplemento Mensal: 194.79 EUR

Conteúdo Funcional:

Podem candidatar-se a este procedimento de seleção os/as trabalhadores/as 
dotados/as de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo, que reúnem, até ao final do prazo para 
apresentação das candidaturas, os requisitos previstos no artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Ciências da Comunicação

Perfil:

Licenciatura em Ciências da Comunicação com qualificação na área de 
Jornalismo; - Possuir competência técnica e aptidão para o exercício do cargo a 
prover, designadamente: Experiência profissional comprovada nas áreas de 
atuação do cargo de direção em causa, nomeadamente no domínio da gestão da 
informação e documentação; Capacidade de coordenação, chefia ou direção, em 
particular, de planeamento, organização, de liderança, inovação e motivação de 
equipas, de relacionamento com entidades externas, de análise e sentido crítico 
e espirito de iniciativa, orientado para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; e Motivação para o exercício do cargo;

Métodos de Selecção a Utilizar: a) Avaliação curricular (eliminatória); b) Entrevista pública

Composição do Júri:

Presidente do Júri: Licenciado Carlos Miguel Rodrigues Duarte, Vice-Presidente 
da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género;
Vogais efetivos:
Licenciada Célia Maria Gouveia Quaresma, Diretora dos Serviços Jurídicos e 
Contencioso da Secretária-geral do Ministério da Economia
Professor Doutor Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso, Professor 
Catedrático no Departamento de Sociologia do ISCTE - Instituto Universitário de 
Lisboa.
Vogais suplentes:
Licenciado Manuel Joaquim Pereira Albano, Diretor de Serviços da Delegação do 
Norte;
Licenciada Maria Margarida Serra Neves Franco Frazão, Chefe da Divisão de 
Assuntos Jurídicos, em regime de substituição.

Detalhe de Oferta de Emprego

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.
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Apresentação de Candidaturas

Local: Avenida da República, n.º 32 - 1º, 1050-193, em LISBOA.

Formalização da Candidatura: Prazo: 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso na Bolsa de 
Emprego Público e na página electrónica da CIG, em www.cig.gov.pt/a-cig/instrumentos-de-
gestao/recursoshumanos.
15.2. Forma: As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, datado e 
assinado, dirigido à Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
15.3. As candidaturas podem ser apresentadas pelos seguintes meios:
a) Por via electrónica para o endereço de email: cig@cig.gov.pt, até às 24h00 horas do 
último dia do prazo para apresentação das candidaturas.
b) Por correio, sob registo e com aviso de receção, para o endereço da CIG, na Avenida da 
República, n.º 32 - 1º, 1050-193 LISBOA, até ao termo do prazo fixado.
c) Pessoalmente, nas instalações da CIG sitas na Avenida da República, n.º32 – 1º, 1050-
193 LISBOA, todos os dias úteis, entre as 10:00H e as 12:30H e as 14:30H e as 16:30H, até 
ao termo do prazo fixado.
16. Requerimento:
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do/a candidato/a: nome, data de nascimento, nacionalidade, 
número de identificação fiscal, residência, telefone e endereço eletrónico);
b) Habilitações literárias;
c) Identificação do cargo a que se candidata;
d) Situação face aos requisitos legais previstos no do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Currículo detalhado e atualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia do Certificado de Habilitações;
c) Fotocópia dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com 
relevância para o cargo a que se candidata;
d) Declaração, devidamente atualizada e autenticada, emitida pelo serviço de origem, da 
qual conste de forma inequívoca a existência e a natureza do vínculo, a categoria detida e a 
antiguidade na carreira, na categoria e na função pública.

Contacto: Clara Rosário - Tel 217983000

Data de Publicação 2019-02-18

Data Limite: 2019-03-04

Observações Gerais: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Aviso n.º 2660/2019, de 15-02-2019
Abertura de Procedimento concursal com vista ao provimento, em regime de comissão de 
serviço, no Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe de Divisão de Documentação 
e Informação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
1. Nos termos e para os efeitos do estatuído dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público que 
por despacho da Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Géner(CIG), de 
15 de janeiro de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, e na 
respetiva página eletrónica da CIG, em www.cig.gov.pt/acig/ instrumentos-de-
gestao/recursos-humanos, procedimento concursal com vista ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de 
Documentação e informação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
2. Área de Atuação: Referida no ponto 1 do Despacho n.º 4970/2012, de 20 de março, em 
conjugação com as competências genéricas previstas no n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.
3. Remuneração: 2.613,84 Eur
4. Suplemento Mensal: 194,79 Eur
5. Conteúdo Funcional: Podem candidatar-se a este procedimento de seleção os/as 
trabalhadores/as dotados/as de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e  controlo, que reúnem, até ao final do prazo para apresentação 
das candidaturas, os requisitos previstos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.
6. Habilitação literária: Licenciatura.
7. Descrição da Habilitação: Licenciatura em Ciências da Comunicação.
8. Perfil: - Licenciatura em Ciências da Comunicação com qualificação na área de Jornalismo; 
- Possuir competência técnica e aptidão para o exercício do cargo a prover, designadamente: 
Experiência profissional comprovada nas áreas de atuação do cargo de direção em causa, 
nomeadamente no domínio da gestão da informação e documentação; Capacidade de 
coordenação, chefia ou direção, em particular, de planeamento, organização, de liderança, 
inovação e motivação de equipas, de relacionamento com entidades externas, de análise e 

Requisitos de Nacionalidade: Não

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: DR 2ª série nº 33, de 15-02-2019 - Aviso nº 2660/2019
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Observações Gerais:

sentido crítico e espirito de iniciativa, orientado para resultados; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço; e Motivação para o exercício do cargo;
9. Métodos de Seleção a Utilizar: a) Avaliação curricular (eliminatória); b) Entrevista pública;
10. Composição do Júri:
Presidente do Júri: Licenciado Carlos Miguel Rodrigues Duarte, Vice-Presidente da Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género;
Vogais efetivos:
Licenciada Célia Maria Gouveia Quaresma, Diretora dos Serviços Jurídicos e Contencioso da 
Secretária-geral do Ministério da Economia
Professor Doutor Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso, Professor Catedrático no 
Departamento de Sociologia do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.
Vogais suplentes:
Licenciado Manuel Joaquim Pereira Albano, Diretor de Serviços da Delegação do Norte;
Licenciada Maria Margarida Serra Neves Franco Frazão, Chefe da Divisão de Assuntos 
Jurídicos, em regime de substituição.
11. Local de Trabalho: as funções serão exercidas na Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género(CIG), sita na Avenida da República, n.º 32 - 1º, 1050-193, em LISBOA.
12. Total Postos de Trabalho: 1
13. Requisitos Legais de Provimento: Os constantes do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.
14. Requisitos de nacionalidade: Não
15. Formalização das candidaturas
15.1. Prazo: 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso na Bolsa 
de Emprego Público e na página electrónica da CIG, em www.cig.gov.pt/a-cig/instrumentos-
de gestao/recursoshumanos.
15.2. Forma: As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, datado e 
assinado, dirigido à Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
15.3. As candidaturas podem ser apresentadas pelos seguintes meios:
a) Por via electrónica para o endereço de email: cig@cig.gov.pt, até às 24h00 horas do 
último dia do prazo para apresentação das candidaturas.
b) Por correio, sob registo e com aviso de receção, para o endereço da CIG, na Avenida da 
República, n.º 32 - 1º, 1050-193 LISBOA, até ao termo do prazo fixado.
c) Pessoalmente, nas instalações da CIG sitas na Avenida da República, n.º32 – 1º, 1050-
193 LISBOA, todos os dias úteis, entre as 10:00H e as 12:30H e as 14:30H e as 16:30H, até 
ao termo do prazo fixado.
16. Requerimento:
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do/a candidato/a: nome, data de nascimento, nacionalidade, 
número de identificação fiscal, residência, telefone e endereço eletrónico);
b) Habilitações literárias;
c) Identificação do cargo a que se candidata;
d) Situação face aos requisitos legais previstos no do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Currículo detalhado e atualizado, datado e assinado; b) Fotocópia do Certificado de 
Habilitações;
c) Fotocópia dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com 
relevância para o cargo a que se candidata;
d) Declaração, devidamente atualizada e autenticada, emitida pelo serviço de origem, da 
qual conste de forma inequívoca a existência e a natureza do vínculo, a categoria detida e a 
antiguidade na carreira, na categoria e na função pública.
17. Elementos instrutórios do processo: O júri pode solicitar aos candidatos e/ou respetivo 
organismos de origem outros elementos considerados necessários à instrução do processo 
de concurso.
18. Publicitação da decisão final: A decisão final será notificada aos candidatos nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo.
15 de janeiro de 2019. – A Presidente da CIG, Teresa Fragoso.

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:
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Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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