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AVISO 
OFERTA DE MOBILIDADE (M/F) 

 
 
1- Em cumprimento do disposto no artigo 97.º-A, aditado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, à Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e n.º 6 do artigo 2.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2019/A, de 7 de junho, que 
adapta a LTFP à Região Autónoma dos Açores, faz-se público que a Secretaria Regional da 
Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, pretende afetar, através do mecanismo de 
mobilidade por afetação definitiva na categoria, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, um assistente técnico para exercer 
funções no Centro do Artesanato e Design dos Açores, a afetar ao Quadro Regional de Ilha de São 
Miguel. 

 
2- O local de trabalho será nas instalações do Centro de Artesanato e Design dos Açores, em Ponta 

Delgada. 
 

3- Descrição sumária das funções: As funções a exercer são as constantes do Anexo a que se refere o 
n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, para a carreira e categoria de assistente técnico, bem como assegurar 
funções específicas, no âmbito do artesanato e das atividades desenvolvidas pelo CADA que 
implicam outras competências, como a capacidade de comunicação no atendimento ao público, 
principalmente ao turista que procura informações locais de natureza cultural, conhecimentos 
razoáveis de inglês e de informática na ótica do utilizador.   
 

 
4- Prazo para apresentação de candidaturas – 5 dias seguidos a contar da data da publicação na BEP 

- Açores do presente Aviso. 
 
5- Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento 

datado e assinado, dirigidas ao Presidente do júri, Rua do Castilho,17-21, 9500-042 Ponta Delgada, 
podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, registado com aviso de receção, 
para a morada indicada, dentro do prazo referido no ponto 4 do presente aviso, devendo constar 
entre outros os seguintes elementos: 

 
- Identificação completa (nome, data de nascimento, n.º de contato telefónico, endereço postal 

eletrónico, caso exista);  
 

- Referência ao N.º da Oferta de Mobilidade, publicitada na BEP-Açores. 
     
6- Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos seguintes documentos: 

 
- Curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, evidenciando a experiência 

profissional, com indicação das funções consideradas relevantes para o exercício das funções; 
- Fotocópia do Cartão de Cidadão; 
- Fotocópias dos Certificados de Habilitações Literárias e Profissionais; 

  - Declaração emitida pelo serviço de origem a que se encontra afeto, da qual conste a relação jurídica 

de emprego público previamente estabelecida, a antiguidade na carreira e categoria de que seja 

titular e na função pública, referência à menção qualitativa e quantitativa das avaliações de 

desempenho dos último dois biénios e a respetiva posição e nível remuneratório em que se 

encontra posicionado. 

- Quaisquer outros elementos que julgue relevantes para apreciação do seu mérito. 
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7- Métodos de seleção: A seleção será feita com base na avaliação curricular, complementada se 

necessário, com entrevista. 
 
 
8- Garantia de igualdade entre homens e mulheres – Menção a que se refere o Despacho Conjunto n.º 

373/2000, de 1 de março: 
 

“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública enquanto 
entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação”. 

 
 
 
 
 
 
 

A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 
 
 
 
 

Maria João Soares Carreiro 
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