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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia em 2021
Aviso (extrato) n.º 9263-A/2020
Sumário: Listas de candidatos dos procedimentos concursais comuns para preenchimento de
postos de trabalho da carreira/categoria de técnico superior.

Nos termos do artigo 25.º n.º 1 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, notificam-se os
candidatos de que as listas intercalares dos resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção, no âmbito dos procedimentos concursais comuns para recrutamento de postos de trabalho da
carreira de técnico superior abertos pelo Aviso (extrato) n.º 339-F/2019, 2.ª série, de 8 de janeiro,
se encontram afixadas para consulta, no “local de estilo” do MNE, no Palácio das Necessidades,
no Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página eletrónica em https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre-nos/carreiras-e-oportunidades/ppue-2021,
relativamente aos procedimentos concursais com os seguintes códigos BEP:
Núcleo da Direção-Geral de Política Externa, da Unidade de Coordenação e Acompanhamento
Técnico-Diplomático da PPUE 2021 — 15 postos de trabalho (OE201912/0806)
Núcleo da Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Unidade de
Coordenação e Acompanhamento Técnico-Diplomático da PPUE 2021 — 8 postos de trabalho
(OE201912/0810):
Administração e Assuntos Consulares — 2 postos de trabalho (Ref A);
Vistos e Circulação de Pessoas — 1 posto de trabalho (Ref B);
Apoio às atividades do Camões, I. P. — 3 postos de trabalho (Ref C);
Informação e Imprensa — 1 posto de trabalho (Ref E).
Mais se notificam os candidatos dos procedimentos concursais comuns acima identificados de que se
encontram afixadas as listas de ordenação final dos candidatos, no “local de estilo” do MNE, no Palácio das
Necessidades, no Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponíveis na respetiva página
eletrónica em https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre-nos/carreiras-e-oportunidades/ppue-2021.
Os candidatos poderão, querendo, se pronunciar no âmbito da audiência dos interessados,
nos termos do artigo 28.º n.º 1 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, no prazo de 10 dias úteis,
a contar da data de publicação do presente aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios
Estrangeiros em https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre-nos/carreiras-e-oportunidades/ppue-2021,
devendo o mesmo ser remetido para o endereço eletrónico info@emolcp.pt.
O processo poderá ser consultado, mediante requerimento, dirigido ao Presidente do Júri,
enviado para o endereço eletrónico info@emolcp.pt.
17 de junho de 2020. — O Encarregado de Missão para a Organização, Logística e Comunicação da PPUE 2021, Paulo Carlos Ferreira Chaves.
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