
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202110/0392

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Cultura 

Orgão / Serviço: Direção-Geral do Património Cultural

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: Igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem. 

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções inerentes à carreira e categoria de assistente operacional, 
com grau de complexidade 1, de acordo com o constante no anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, nas seguintes áreas:
- Assegurar a receção e acolhimento de visitantes do Museu, Monumento ou 
Palácio;
-Orientar, encaminhar e prestar informações de caráter geral sobre o património, 
as coleções e espécies, bem como sobre a organização e funcionamento da 
Instituição, em ordem a estabelecer um elo de ligação adequado com o público;
- Executar as tarefas de vigilância e segurança ao longo dos percursos de visita, 
mediante a utilização dos respetivos meios audiovisuais e outros adequados;
-Zelar pela integridade do património afeto ao Museu, Monumento ou Palácio;
- Apoiar ações de emergência da salvaguarda do património devidamente 
comprovadas;
- Execução de outras tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos serviços.
*As funções serão exercidas no Largo Dr. José Rodrigues 3000-236 COIMBRA

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;

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: 9º ano (3º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Museu Nacional de 
Machado de 
Castro

2 Rua António José de 
Almeida, n.º 208 - R/C 
E

3000042 
COIMBRA

Coimbra                
                

Coimbra                
                

Total Postos de Trabalho: 2

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@dgpc.pt

Contacto: Ver Observações Gerais

Data Publicitação: 2021-10-18

Data Limite: 2021-11-18

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Candidatura:
A candidatura deverá fazer referência ao código da oferta a que se candidata e ser remetida por email 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.
Apenas os candidatos pré-selecionados na análise curricular serão contactados para a realização da entrevista.
Contactos: recrutamento@dgpc.pt

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


