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Código da Oferta: OE202201/0393

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa 

Nível Orgânico: Outros

Órgão/Serviço: Tribunal de Contas - Secção Regional da Madeira

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: Pos. remun. trab origem c/limite de 1 059,59€ iliq.
(7.ª pos./nível 12)+ SDP + incentivos das S.R

Suplemento Mensal: 0,00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho: Assegurar o apoio técnico ao Núcleo de Gestão
Financeira e Patrimonial (NGFP) do Departamento
de Apoio Instrumental (DAI) do Serviço de Apoio da
SRMTC, cabendo-lhe, nomeadamente, as seguintes
funções: 
a) Liquidação e cobrança de receitas; 
b) Processamento e pagamento de despesas; 
c) Reconciliações bancárias; 
d) Organização do arquivo da SRMTC. 

Local Trabalho Nº
Postos

Morada Localidade Código
Postal

Distrito Concelho

Tribunal de Contas - Secção
Regional da Madeira

1 Rua do
Esmeraldo, n.º
24

9000051
FUNCHAL

RAM - Ilha
da Madeira

Funchal

Total Postos de Trabalho: 1

Observações:

Relação Jurídica Exigida: CTFP por tempo indeterminado 

Requisitos para a Constituição de Relação Jurídica
:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não
dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
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 indispensáveis ao
exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Outros Requisitos: Requisitos gerais 
Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira
de assistente técnico (regime geral), detentores de
relação jurídica de emprego público, previamente
constituída, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado. 
 
Requisitos específicos 
12.º ano de escolaridade ou habilitação equiparada. 
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Requisitos preferenciais 
a) Mínimo de 4 anos de experiência profissional na
área de contabilidade/financeira, devidamente
comprovada; 
b) Conhecimentos em SNC-AP.

Envio de candidaturas para: Rua do Esmeraldo, 24, 9004-554, Funchal -
srm@tcontas.pt

Contatos: 291215300

Data Publicitação: 2022-01-18

Data Limite: 2022-02-01

Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social: Diário de Noticias da Madeira.

Descrição do Procedimento: Recrutamento de 1 trabalhador para o exercício de
funções em regime por mobilidade interna na
carreira/categoria de assistente técnico para o
Departamento de Apoio Instrumental do Serviço de
Apoio da Secção Regional da Madeira do Tribunal de
Contas. 
Torna-se público que a Secção Regional da Madeira
do Tribunal de Contas (SRMTC) pretende recrutar 1
trabalhador, com relação jurídica de emprego
previamente estabelecida, para o exercício de
funções em regime de mobilidade na categoria, nos
termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o
seguinte posto de trabalho: 
1 - Área de atividade - Departamento de Apoio
Instrumental do Serviço de Apoio da SRMTC
1.1. Caracterização do posto de trabalho 
 
Assegurar o apoio técnico ao Núcleo de Gestão
Financeira e Patrimonial (NGFP) do Departamento
de Apoio Instrumental (DAI) do Serviço de Apoio da
SRMTC, cabendo-lhe, nomeadamente, as seguintes
funções: 
a) Liquidação e cobrança de receitas; 
b) Processamento e pagamento de despesas; 
c) Reconciliações bancárias; 
d) Organização do arquivo da SRMTC. 
 
1.2. Requisitos gerais 
 
Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira
de assistente técnico (regime geral), detentores de
relação jurídica de emprego público, previamente
constituída, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado. 
 
1.3. Requisitos específicos 
 
12.º ano de escolaridade ou habilitação equiparada. 
 
1.4. Requisitos preferenciais 
a) Mínimo de 4 anos de experiência profissional na
área de contabilidade/financeira, devidamente
comprovada; 
 
b) Conhecimentos em SNC-AP. 
 
2 - Local de trabalho 
 
O local de trabalho situa-se na sede da SRMTC, sita
na Rua do Esmeraldo, n.º 24, 9004- 554, Funchal. 
 
3 - Prazo e forma de apresentação das candidaturas 
 
Os interessados deverão, no prazo de 10 dias úteis,
contados da data de publicação do presente Aviso
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e no
sítio oficial na internet do Tribunal de Contas
(www.tcontas.pt), enviar para a Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas, Rua do Esmeraldo,
n.º 24, 9004-554, Funchal, ou para o e-mail
srm@tcontas.pt, requerimento dirigido à
Subdiretora-Geral da Secção Regional da Madeira do
Tribunal de Contas mencionando como
referência/assunto “Recrutamento de assistente
técnico para o Departamento de Apoio Instrumental,
por mobilidade interna na categoria”, acompanhado
de curriculum vitae pormenorizado e de uma
declaração do serviço de origem com a menção
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expressa da modalidade de relação jurídica, da
carreira/categoria e da posição e nível
remuneratório que atualmente detém.  
 
4 - Remuneração 
 
A remuneração a auferir é a correspondente à
posição remuneratória em que o trabalhador se
encontra inserido na carreira/categoria de origem,
com o limite de 1.059,59 euros ilíquidos mensais,
equivalente à 7.ª posição remuneratória da
carreira/categoria de assistente técnico e ao nível
remuneratório 12 da Tabela Remuneratória Única, a
que acrescerá o pagamento de um suplemento
remuneratório mensal de disponibilidade
permanente, bem como os incentivos específicos
para as Secções Regionais do Tribunal de Contas,
criados pelo Decreto-Lei n.º 72/96, de 12 de junho. 
 
5 - Métodos de seleção 
 
Os candidatos que forem pré-selecionados com base
na análise efetuada ao curriculum vitae apresentado
serão contactados para a realização de uma
entrevista profissional de seleção. 
 
Data de Publicitação: 2022-01-18 
 
Data Limite: 2022-02-01 
 
Funchal, 18 de janeiro de 2022. 
 
A Subdiretora-Geral, Ana Mafalda Nobre dos Reis
Morbey Affonso 
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