
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202103/0115

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Direção Geral do Tribunal de Contas

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Posição remuneratória do trabalhador + suplemento mensal de disponibilidade 
permanente

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

1)Participar na preparação do Parecer sobre a Conta Geral do Estado, 
designadamente em matérias relacionadas com:
a) os riscos para a sustentabilidade das finanças públicas portuguesas e com o 
processo orçamental no  quadro do cumprimento das regras europeias;
b) o cumprimento das regras orçamentais que derivam do Tratado Orçamental;
c) as políticas públicas e a qualidade da despesa.
2) Apreciação, no quadro do processo orçamental, da informação disponibilizada 
nos diferentes documentos de programação, designadamente quanto à 
especificação das medidas de política económica e de política orçamental, 
conducentes à trajetória do défice orçamental e da dívida pública decorrente das 
orientações europeias, à orientação estratégica da política de desenvolvimento 
económico e social e a sua compatibilização com os objetivos orçamentais e à 
apresentação e justificação da política orçamental;
3) Participação em reuniões de trabalho internacionais.

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: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Ref. A - Economia e Ref. B - Economia, Gestão, Contabilidade, auditoria ou 
outras similares

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Economia

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Contabilidade Contabilidade e Auditoria

Locais de Trabalho
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Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Geral do 
Tribunal de Contas

3 Av. Barbosa du Bocage, 
61

Lisboa 1069045 Lisboa Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 3

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira de técnico superior do 
regime geral, detentores de relação jurídica de emprego público, previamente 
constituída, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Referência A - Para 1 posto de trabalho de técnico (a) superior:
a) Licenciatura em Economia;
b) Conhecimentos sólidos de finanças públicas e macroeconomia;
c) Conhecimentos sólidos ao nível dos aspetos económicos e financeiros da 
política europeia, designadamente ao nível interno da governança das finanças 
públicas da UE e em particular da área do euro e respetivas regras do Tratado 
Orçamental, bem como ao nível das finanças públicas de outros países com os 
quais a UE se relaciona;
d) Experiência comprovada em funções de análise das matérias referidas nas 
duas alíneas anteriores em órgãos e serviços integrados na administração direta 
e indireta do Estado ou na administração autárquica;
e) Experiência em reuniões de trabalho internacionais;
f) Boas capacidades analíticas;
g) Bons conhecimentos de língua inglesa, em termos de compreensão, 
conversação e escrita.
h) Elevado sentido de responsabilidade, isenção e confidencialidade.

Referência B - Para 2 postos de trabalho de técnico (a) superior:
a) Licenciatura na área de Economia, Gestão, Contabilidade, auditoria ou outras 
de conteúdo programático similar;
b) Conhecimentos sólidos em execução orçamental;
c) Conhecimentos sólidos ao nível da contabilidade patrimonial (POCP e SNC – 
AP);
d) Comprovada experiência em funções de análise das matérias referidas nas 
duas alíneas anteriores;
e) Comprovada experiência no tratamento de ficheiros de média/grande 
dimensão (designadamente, experiência na utilização de WinIDEA e de tabelas 
dinâmicas do MSExcel);
f) Capacidade para desenvolver trabalho de grupo;
g) Boas capacidades analíticas;
h) Elevado sentido de responsabilidade, isenção e confidencialidade.

Envio de Candidaturas para: recrutamentotecsup@tcontas.pt ou Avenida Barbosa Du Bocage, n.º 61, 1069- 
045 Lisboa

Contacto: 217945100

Data Publicitação: 2021-03-03

Data Limite: 2021-03-17

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



Observações

Os interessados devem, no prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), enviar para Direção-Geral do Tribunal de Contas, Avenida Barbosa Du Bocage, n.º 61, 1069- 045 Lisboa, ou para 
recrutamentotecsup@tcontas.pt, requerimento mencionando como referência/assunto ‘Recrutamento de técnico superior, para o 
Departamento de Auditoria I, por mobilidade na categoria, acompanhado de curriculum vitae pormenorizado e de uma declaração 
do serviço de origem, com a menção expressa da modalidade de relação jurídica, da carreira/categoria, da posição e nível 
remuneratório que atualmente detém, assim como à(s) referência(s) A e/ou B a que se candidata, de acordo com o descrito nos 
"Outros Requisitos".
A inobservância do exigido no parágrafo anterior implica a exclusão da candidatura.
A seleção dos/as candidatos/as será efetuada com base na análise curricular, complementada com uma entrevista profissional de 
seleção. 
A análise curricular terá caráter eliminatório, sendo apenas contactados para a realização da entrevista profissional de seleção os 
candidatos que obtenham 12 ou mais valores na avaliação curricular.
Só serão selecionados os/as candidatos/as que em resultado da média aritmética simples das classificações obtidas na avaliação 
curricular e na entrevista profissional de seleção obtenham 14 ou mais valores.
O local de trabalho situa-se em Lisboa, na sede da Direção-Geral do Tribunal de Contas, sita na Avenida da República, n.º 65, 
1069-057 LISBOA, ou ainda em qualquer lugar do território nacional no qual se situe a entidade objeto de ação de fiscalização e 
controlo. 
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