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 DEFESA NACIONAL

Marinha

Superintendência do Pessoal

Aviso n.º 12258/2019

Sumário: Recrutamento por mobilidade na categoria de assistentes operacionais em várias áreas 
de atividade, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o mapa de pessoal civil da Marinha.

Recrutamento por mobilidade na categoria de assistentes operacionais em várias áreas
de atividade, na modalidade de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado para o Mapa de Pessoal Civil da Marinha

1 — Faz -se público que se pretende recrutar, em regime de mobilidade na categoria, trabalha-
dores detentores da carreira e categoria de assistente operacional em várias áreas de atividade, 
para exercício de funções nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:

2 — Caracterização da oferta:
2.1 — Tipo de oferta: mobilidade na categoria;
2.2 — Carreira e categoria: assistente operacional;
2.3 — Remuneração: a auferida na carreira/categoria que atualmente detém;
2.4 — Áreas de atividade:

Agente de Segurança;
Auxiliar Administrativo;
Auxiliar de Limpeza/Serviços;
Auxiliar Médico;
Carpinteiro;
Eletricista;
Jardineiro;
Mecânico;
Motorista de Ligeiros;
Pedreiro;
Pintor de Automóveis;
Pintor de Miniaturas Navais;
Pintor;
Serralheiro;
Serralheiro Mecânico;
Soldador;
Torneiro.

3 — Requisitos:
Trabalhadores com a categoria de assistente operacional, detentores de relação jurídica de 

emprego público previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

4 — Requisitos preferenciais:
Experiência profissional comprovada na área de atividade a que se candidata.
5 — Local de trabalho:

Órgãos da Marinha sediados nas margens Norte e Sul de Lisboa e;
Órgãos da Marinha sediados em Ponta Delgada, Açores (3 postos de trabalho na área de 

atividade de agente de segurança, 1 posto de trabalho na área de atividade de auxiliar de lim-
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peza/serviços, 1 posto de trabalho na área de atividade eletricista, 1 posto de trabalho na área de 
atividade de pintor, 1 posto de trabalho na área de atividade de carpinteiro, 1 posto de trabalho na 
área de atividade de pedreiro, 1 posto de trabalho na área de atividade de jardineiro e 1 posto de 
trabalho na área de atividade serralheiro mecânico).

6 — Prazo de entrega das candidaturas:
Vinte (20) dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
7 — Formalização da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Vice -Almirante 

Superintendente do Pessoal (anexo A).
8 — A candidatura deverá ser identificada com a menção «Recrutamento por Mobilidade na 

Categoria — Repartição de Militarizados e Civis da Direção de Pessoal», podendo ser entregue, 
pessoalmente, no serviço de expediente na Direção de Pessoal, Repartição de Militarizados e Civis, 
Praça da Armada, 1350 -027 Lisboa (entre as 09h30 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 16h30) ou 
remetida por correio registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, para 
o mesmo endereço;

O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado dos seguintes documentos:

Currículo profissional detalhado, atualizado e assinado;
Fotocópia do certificado de habilitações literárias ou outro documento idóneo, legalmente 

reconhecido para o efeito;
Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de 

emprego público previamente estabelecida, a identificação da carreira/ categoria de que o candidato 
é titular, a descrição das funções exercidas, a posição e nível remuneratório e o correspondente 
montante pecuniário.

9 — Seleção dos candidatos:
A seleção será feita com base na análise do currículo profissional e complementada com 

entrevista profissional.

10 de julho de 2019. — O Chefe da Repartição de Militarizados e Civis, Paulo Jorge Oliveira 
Inácio.

ANEXO A

Ex.mo Senhor Vice -Almirante Superintendente do Pessoal:

Nome: …
Número fiscal de contribuinte: …
Morador em: …
Telefone: …
Identificação do vínculo de emprego público que detém, bem como da carreira e da categoria 

de que é titular, do serviço a que pertence e posição/nível remuneratório: …
Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem relevantes: …
Requer a V. Ex.ª a mobilidade na categoria de assistente operacional da área de atividade de 

… aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º …, de …/…/… ou o número da 
oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP): …

Pede deferimento.

(local, data e assinatura).
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