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CULTURA
Direção-Geral das Artes
Aviso (extrato) n.º 1570/2020
Sumário: Procedimento concursal comum para recrutamento de três postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 30.º e do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua redação
atual, conjugados com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
torna-se público que, por despacho do Diretor-Geral das Artes, de 09/12/2019, se encontra aberto
procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de três (3) postos de trabalho no mapa de pessoal da Direção-Geral das Artes — DGARTES
da carreira e categoria de Técnico Superior.
Carreira/Categoria: Técnico Superior — 3 (três) postos de trabalho.
Atribuições/Competências/Atividades: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou cientifica, a exercer
com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado,
que fundamentam e preparem a decisão.
Local de trabalho: Direção-Geral das Artes, Campo Grande, n.º 83 — 1.º, 1700-088 Lisboa
Âmbito do recrutamento: Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, o presente procedimento concursal é aberto aos(às) trabalhadores(as) com e sem vínculo de emprego
público.
Nível habilitacional: Licenciatura.
Prazo da candidatura: 10 dias úteis, contados da data de publicação do presente aviso.
O texto integral encontra-se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em
www.bep.gov.pt, e no sítio da Internet da Direção-Geral das Artes em http://www.dgartes.gov.pt/pt/
sobre_nos/recrutamento.
23 de janeiro de 2020. — O Diretor-Geral, Américo Rodrigues.
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