
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202111/0179

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Cultura 

Orgão / Serviço: Direção-Geral do Património Cultural

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Cf. legalmente previsto

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

 Conteúdo Funcional: Funções inerentes à carreira /categoria de Técnico 
Superior na área da Segurança Patrimonial para desempenho de funções  no 
Departamento de Estudos Projetos, Obras e Fiscalizações( DEPOF) da DGPC.  
- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos 
órgãos e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado.
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando 
opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Nomeadamente:
• Propor, gerir e monitorizar documentos normativos em equipa multidisciplinar 
para a implementação de medidas preventivas alusivas aos processos de 
segurança patrimonial, nomeadamente, aos edifícios, às coleções e às pessoas, 
tendo como objetivo a proteção dos bens culturais dos Museus Monumentos e 
Palácios ( MMP’s);

• Diligenciar e identificar as condições de segurança indispensáveis para garantir 
a proteção e a integridade dos bens patrimoniais, dos visitantes, bem como do 
respetivo pessoal e instalações dos Museus Monumentos e Palácios (MMP’s);

• Colaborar no planeamento e controlo de transporte de acervos patrimoniais, 
mantendo os níveis de segurança, indispensáveis, para garantir a proteção e a 
integridade dos mesmos.

A descrição das funções referidas na caraterização do Posto de Trabalho não 
prejudica a atribuição, ao trabalhador, de funções não expressamente 
mencionadas, que lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais, o 
mesmo, detenha qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da LTFP.

Competências:

• ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS: Capacidade para concretizar com eficácia e 
eficiência os objetivos do serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas.
 • ANÁLISE DA INFORMAÇÃO E SENTIDO CRÍTICO: Capacidade para identificar, 
interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e 
com sentido crítico. 
•RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O SERVIÇO: Capacidade para 
compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do 
serviço, exercendo-a de forma disponível e diligente.
•INICIATIVA E AUTONOMIA: Capacidade de atuar de modo independente e 
proactivo no seu dia-a-dia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e 
empenhar-se em solucioná-los.
Competências:
•  ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS: Capacidade para concretizar com eficácia e 
eficiência os objetivos do serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas.
•ANÁLISE DA INFORMAÇÃO E SENTIDO CRÍTICO: Capacidade para identificar, 
interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e 
com sentido crítico. 
•RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O SERVIÇO: Capacidade para 
compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do 
serviço, exercendo-a de forma disponível e diligente.
•INICIATIVA E AUTONOMIA: Capacidade de atuar de modo independente e 
proactivo no seu dia-a-dia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e 
empenhar-se em solucioná-los.

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;
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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: Ver outros requisitos

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção-Geral do 
Património 
Cultural

1 Palácio Nacional da 
Ajuda 

1349021 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Habilitação Literária: Licenciatura ou superior.
São requisitos preferenciais:
a) Formação nas áreas de proteção de pessoas e bens enquadrados nos serviços 
prestados à comunidade;
b) Experiência mínima de 5 anos na área.

Envio de Candidaturas para: Ver observações.

Contacto: Ver observações.

Data Publicitação: 2021-11-09

Data Limite: 2021-11-23

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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A candidatura deverá fazer referência ao código da oferta a que se candidata e ser remetida por e-mail para 
recrutamento@dgpc.pt, não podendo exceder os 6 Mb, ou, por carta registada para Direção-Geral do Património Cultural, Palácio 
Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa. 
Da candidatura devem constar os seguintes elementos/ documentos:
-Requerimento dirigido ao Senhor Diretor-Geral do Património Cultural onde conste a situação jurídica de origem, nomeadamente o 
vínculo de emprego público, a carreira/categoria, a posição e nível remuneratório detidas, apresentando ainda o contacto telefónico 
e email; 
- Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado pelo candidato(a);
- Fotocópia legível do certificado de habilitações académicas e/ou literárias;
- Fotocópias legíveis de certificados das ações de formação frequentadas, com indicação das entidades promotoras e respetiva 
duração, relacionadas com as atividades que caracterizam o posto de trabalho a que se candidata.
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular, sendo complementada por uma entrevista.
A análise curricular terá carater eliminatório, apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para a realização da 
entrevista.
Contactos: recrutamento@dgpc.pt
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