
 
Aviso 

 
Recrutamento por mobilidade para a Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 (UNG-MFEEE). 
 
Torna-se público que a UNG-MFEEE pretende recrutar através do instituto da 
mobilidade, nos termos do disposto nas disposições conjugadas do artigo 92.º e 
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em 
anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, um(a) técnico(a) superior.  
 
1. Caracterização da Oferta: 
 
Tipo de Oferta: mobilidade na categoria 
Duração da mobilidade: duração indeterminada nos termos da al. b) do n.º 1 
do artigo 97.º da LTFP. 
Carreira e categoria: técnico superior  
Grau de complexidade funcional: 3  
Número de postos de trabalho: 1 
Entidade: Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu 2014-2021 (UNG-MFEEE) 
Remuneração base: a detida na carreira/categoria de origem 
 
2. Caracterização do posto de trabalho:  

a) Elaborar orientações e prestar esclarecimentos técnicos aos Operadores 
de Programa no sentido de assegurar a boa implementação e qualidade 
do MFEEE em Portugal; 

b) Acompanhar o processo de monitorização dos Programas; 
c) Analisar as candidaturas apresentadas ao Fundo de Relações Bilateral a 

nível nacional e apoiar o Comité de Seleção; 
d) Proceder às verificações administrativa e no local das despesas 

apresentadas pelos beneficiários do Fundo de Relações Bilateral a nível 
nacional; 

e) Acompanhar o processo de verificações e auditorias aos programas em 
Portugal; 

f) Preparar e participar nas reuniões internacionais e nacionais sobre temas 
do MFEEE. 

3. Requisitos de Admissão:  
 
Os candidatos devem ser detentores de uma relação jurídica de emprego 
público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, constituída 
por tempo indeterminado. 
Licenciatura na área das Ciências Sociais. 
 
4. Perfil profissional:  

 
a) Ter experiência profissional no acompanhamento da execução de 

projetos; 
b) Boa capacidade de adaptação a novas tarefas e responsabilidades;  



c) Ter iniciativa e capacidade para tomar decisões, em contexto de equipa; 
d) Boa capacidade de comunicação oral e escrita;  
e) Boa capacidade de planeamento, organização e execução de todas as 

tarefas que lhe são atribuídas;  
f) Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em 

equipa;  
g) Boa capacidade de iniciativa, autonomia, sentido de responsabilidade e 

compromisso com o serviço;   
h) Dominar a língua inglesa. 

 
5. Perfil comportamental:  
 
a) Responsabilidade e compromisso para com o serviço;  
b) Tolerância à pressão e contrariedades;  
c) Relacionamento interpessoal;  
d) Autonomia e espírito de equipa; 
e) Orientação para resultados. 
 
6. Local de Trabalho: Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2, 1399 – 022 – Lisboa. 
 
 7. Métodos de Seleção: Avaliação curricular complementada com entrevista 
profissional de seleção. Apenas serão convocados para a entrevista os 
candidatos que reúnam os requisitos de admissão legalmente previstos e o perfil 
definido no presente aviso.  
 
8. Prazo das candidaturas: 5 dias úteis a contar da data de publicação na 
Bolsa de Emprego Público.  
 
9. Formalização da Candidatura: a candidatura deve ser formalizada mediante 
requerimento dirigido à Coordenadora da UNG-MFEE acompanhada dos 
documentos elencados no ponto 11. 
 
10. Modo de apresentação: a candidatura deve ser identificada com a menção 
“Mobilidade,” bem como a indicação do código da oferta da BEP e enviada por 
mensagem de correio eletrónico para o endereço mobilidades@sg.pcm.gov.pt 
dentro do prazo fixado, com recibos de entrega e de leitura.  
 
11.Documentos a apresentar: 
 

a) Curriculum vitae detalhado na área objeto do presente recrutamento, 
datado e assinado; 

b) Declaração emitida pelo serviço a que pertence o candidato, com 
indicação da natureza do vínculo detido, da unidade orgânica onde está 
integrado, das funções desempenhadas bem como da respetiva natureza 
e duração, da remuneração auferida e das avaliações do desempenho dos 
dois últimos biénios; 

c) Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias. 
 

     11.1. São liminarmente excluídos do procedimento os candidatos que não 
apresentem os documentos elencados no ponto 11.  
 



Esta situação implica para estes candidatos o arquivamento da candidatura. 
 
12.Forma das notificações: 
Todas as notificações são enviadas por mensagem de correio eletrónico com 
recibo de entrega e de leitura para o endereço indicado pelos candidatos. 
 
 
 

 
 

 
A Coordenadora da UNG-MFEEE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


		2021-02-15T19:49:11+0000
	SUSANA MARGARIDA DOS SANTOS RAMOS




