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OBJECTIVOS
Com a criação da bolsa de emprego público da administração pública regional da Região
Autónoma dos Açores, designada por BEP‐Açores, pretendeu‐se constituir uma base de
informação que tem por objetivo dinamizar os processos de divulgação e publicitação das
oportunidades de recrutamento e de mobilidade dos recursos humanos da administração
pública regional, mediante a previsão de mecanismos que, simplificando e organizando aqueles
procedimentos, permitam contribuir para uma melhor e mais eficaz gestão dos recursos
humanos com reflexos na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Utilizadores
Na BEP Açores distinguem‐se os seguintes tipos de utilizadores:
‐ Utilizadores institucionais, são os serviços e organismos da administração pública regional a
quem incumbe, designadamente, a obrigatoriedade de disponibilização de informação relativa
ao registo e divulgação de avisos de abertura, bem como, através de protocolo, serviços da
administração local e central.
‐ Utilizadores trabalhadores, tanto na vertente de disponibilização de intenção de mobilidade
de pessoal interessado na mudança de local de trabalho, de serviço ou de carreira (no que será
uma oferta pesquisável pelos Serviços da Administração) como na vertente de pesquisa de
concursos a que possam ser opositores.
‐ Utilizadores cidadãos, na vertente de pesquisa de ofertas de emprego e também solicitar
esclarecimentos relativos a determinada oferta.

Funcionalidades
A BEP‐Açores é constituída por uma base de informação contendo o registo e divulgação de:
‐ Ofertas de emprego público para procedimentos concursais para constituição de vinculo de
emprego público por tempo indeterminado, a termo resolutivo certo ou incerto, nomeação,
bem como de pessoal dirigente;
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‐ Necessidades de recrutamento de pessoal, por recurso aos mecanismos de mobilidade;
‐ Pessoal interessado em mudança de local de trabalho, de serviço ou de carreira;
‐ Outras informações respeitantes a processos de recrutamento ou de mobilidade na
administração Pública.
A BEP‐Açores contém também o registo e divulgação de:
‐ Despachos conjuntos de afetação de trabalhadores integrados nos quadros regionais de ilha;
‐ Despachos de afetação do respetivo membro do Governo Regional quando a afetação se
efetivar dentro do mesmo departamento do governo e no mesmo quadro regional de ilha;
‐ Lista de afetação de funcionários integrados em quadros regionais de ilha.
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1. Apresentação da Página
A consulta às funcionalidades da página da BEP‐Açores, assim como às ofertas aí publicadas, é
de livre acesso, não sendo necessário efetuar nenhum pré‐registo.

Logo no início, encontram‐se os ícones que permitem o acesso à informação disponível na
página, como a pesquisa das ofertas de emprego, a consulta às publicações (despachos, listas e
extratos), o acesso ao registo, assim como à caixa de sugestões.
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São também apresentadas as últimas ofertas de emprego, publicadas nos últimos 30 dias.

Ao clicar no ícone
emprego.

ser‐lhe‐á disponibilizado o aviso de abertura anexo à oferta de

Para consultar uma oferta e ver os respetivos detalhes, deve clicar no botão verde
que se encontra à esquerda da oferta, como indicado na imagem.
Nos detalhes da oferta pode ver:
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Pode consultar os requisitos de admissão, assim como as listas e notificações que serão
publicadas para a oferta e também os respetivos despachos.
PESQUISA AVANÇADA

Se clicar em ‘Ofertas’
emprego disponveis na página:

, tem acesso à pesquisa avançada das ofertas de
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O campo da pesquisa por texto, é um campo de texto livre, onde pode escrever o parametro da
sua pesquisa, como por exemplo “enfermeiro”, e clicar em ‘Pesquisar’ (aparecerão todas as
ofertas para a carreira de enfermagem).
Pode também clicar em ‘Pesquisa Avançada’:

‐ Permite filtrar a pesquisa por datas, ilha, concelho, grupo profissional e carreiras.
Permite, também, selecionar as ofertas conforme a exigência, ou não, de vinculo de emprego
público.
Pode optar‐se apenas por utilizar 1 critério de pesquisa ou vários ao mesmo tempo, conforme
as preferências do utilizador.
‐ Uma vez selecionados os critérios de pesquisa, deverá clicar em ‘Pesquisar’.
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2. Não sou trabalhador em Funções Públicas – Registo de
Utilizador
Apesar de poder ter acesso às ofertas de emprego publicadas na BEP‐Açores sem registo prévio,
é possível criar o seu registo.

O acesso ao registo pode ser através de uma das duas maneiras assinaladas na imagem acima,
devendo, na página seguinte, selecionar a opção assinalada para prosseguir para efetuar o seu
registo.
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Pode iniciar o processo de registo utilizando um dos dois acessos disponíveis: através do número
de identificação fiscal (NIF) ou através da autenticação do seu cartão de cidadão.
Autenticação com o NIF:
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O seu nome e NIF aparecerão por defeito, devendo preencher os restantes campos e depois
clicar em ‘Registar’:
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Após clicar em registar, é direcionado para a página de edição do seu perfil. Por defeito, o
utilizador é direcionado para o registo dos seus dados pessoais, tendo também disponível, para
completar o registo do seu perfil, o separador ‘Preferências de Notificação’.
DADOS PESSOAIS
Pode começar por preencher os seus dados pessoais, clicando primeiro no botão
no final da página.

E clique em

:
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Ao clicar no ‘OK’ é direcionado para:
PREFERÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO
A BEP‐Açores permite que defina as suas preferências, tendo em conta vários parâmetros, de
modo a que possa receber notificações sempre que seja publicada uma oferta de emprego que
reúna as preferências que definir no seu perfil.

Clique em ‘Adicionar’, após o que pode começar por criar as suas preferências consoante os
parâmetros que lhe aparecem ao clicar no campo ‘Preferências’:
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Escolhe se tem interesse em ofertas de emprego ou de mobilidade:

Quando fizer a sua escolha, clique na disquete.
Volte a clicar no campo ‘Adicionar’ para selecionar outra preferência, como por exemplo a
carreira, as habilitações literárias, a ilha ou localidade e assim sucessivamente, até definir as
suas preferências.
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As suas preferências aparecerão listadas desta forma:

Pode sempre eliminar as suas preferências, uma a uma ou todas de uma vez, e refazer a sua
escolha.
‐ Quando forem publicadas ofertas de emprego que reúnam as suas preferências, receberá uma
notificação na sua caixa de correio eletrónico.
VISUALIZAÇÃO DAS OFERTAS conforme as minhas preferências:
Clique no ícone ‘pessoa’ no cabeçalho, conforme assinalado abaixo:

É direcionado para a página seguinte, onde aparecerão as ofertas publicadas que
correspondem às preferências selecionadas:
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Sempre que quiser aceder ao seu perfil basta clicar na barra lateral e clicar no ícone
a fixar.

para

ENCERRAR CONTA

Quando quiser encerrar a sua conta, basta clicar no botão
separadores do seu perfil, e aparece‐lhe a caixa seguinte, para confirmação:

, disponível nos
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3. PESQUISA DE DESPACHOS
Na página inicial escolhe o ícone das publicações, clicando em Despachos:

Clique no campo ´Pesquisa’

Aparecem os vários campos que lhe permitem filtrar a sua pesquisa. Depois basta clicar em
‘Pesquisar’:
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