
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202109/0451

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Educação e Formação

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: De acordo com o estabelecido na LTFP.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Funções de apoio técnico especializado na área Financeira e de Aquisições, 
designadamente:
a) Colaborar na elaboração dos processos de despesa, verificação da sua 
legalidade e execução do processamento, registo, liquidação e pagamento das 
despesas dos orçamentos;
b) Executar os procedimentos para aquisições e gestão dos bens consumíveis;
c) Apoiar a elaboração e gestão dos procedimentos de contratação ao abrigo dos 
acordos-quadro; 
d) Colaborar na preparação e execução dos contratos de fornecimento de 
serviços.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

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: Licenciatura preferencial em Finanças, Contabilidade e/ou Gestão. 

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

Agência Nacional 
para a Gestão do 
Programa Erasmus 
+ Educação e 
Formação

1 Praça de Alvalade, n.º 
12

1749070 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
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Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: • Experiência profissional de pelo menos 3 anos;
• Conhecimentos ou experiência profissional na área de atividade da 
        ANE+ EF;
• Conhecimentos do Microsoft Office como utilizador, em particular 
        folha de cálculo, word, powerpoint e bases de dados;
• Proficiência em língua inglesa, falada e escrita. O conhecimento 
        de outras línguas será valorizado;
• Capacidade de análise e sentido critico;
• Espírito de iniciativa, capacidade para trabalho autónomo e em 
        equipa.

Critério de preferência:
• Formação superior na área das Finanças Públicas; 
• Experiência profissional na área de gestão financeira, 
        aprovisionamento, contabilidade e gestão de projetos em 
        organismos públicos; 
• Domínio de ferramentas informáticas de suporte à área financeira 
        e à área de aquisições, nomeadamente, na Plataforma Eletrónica 
       de Contratação Pública da ESPAP.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@erasmusmais.pt

Contacto: Esclarecimento de dúvidas através do e-mail referido

Data Publicitação: 2021-09-20

Data Limite: 2021-10-04

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, identificada no assunto com a menção “Recrutamento por mobilidade – 1 Técnico Superior na área Financeira e de 
Aquisições”, deve ser enviada para o seguinte endereço eletrónico: recrutamento@erasmusmais.pt

Formalização das candidaturas:
Requerimento dirigido à Diretora da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, com a indicação do endereço eletrónico e 
do contacto telefónico, bem como a menção da modalidade de relação jurídica que detém, da categoria, da posição e nível 
remuneratórios e do respetivo vencimento.

As candidaturas devem, ainda, ser acompanhadas dos seguintes documentos:
• Curriculum profissional em modelo Europass com o máximo de 5 páginas;
• Cópia digitalizada dos documentos comprovativos da modalidade de relação jurídica detida, da carreira/categoria, da posição 
remuneratória, do nível remuneratório e do respetivo montante, e das habilitações literárias.

 Método de seleção:
A seleção dos candidatos é feita através de avaliação curricular e entrevista profissional. 
Serão convocados para a realização de entrevista profissional somente os candidatos cujos currículos profissionais sejam 
considerados adequados para o posto de trabalho em causa.

Local de trabalho:
Agência Nacional para a Gestão do Programa ERASMUS+ Educação e Formação
Praça de Alvalade n.º 11, 1700-037 Lisboa.
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