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 AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Aviso (extrato) n.º 13311/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior para a Divisão de Relações Inter-
nacionais.

1 — Em cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 3.º e o artigo 11.º da Portaria 
n.º 125A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, 
torna -se público que, por meu despacho datado de 9 de junho de 2022, estará aberto pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), um procedi-
mento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho previsto 
no mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, na carreira 
e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

2 — O local de trabalho situa -se nas instalações do Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral, sito na Praça do Comércio, em Lisboa.

3 — O posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício de funções inerentes à carreira e categoria 
de técnico superior, de grau de complexidade funcional 3, compreendendo as seguintes funções 
e competências: Experiência no âmbito dos regimes de qualidade da União Europeia; experiência 
no acompanhamento dos trabalhos e participação em reuniões no âmbito de instituições europeias 
ou internacionais na área da Política Agrícola; experiência na participação de grupos de trabalhos 
interinstitucionais e na elaboração de relatórios e documentos de apoio; formação complementar em 
Administração Pública, Segurança Alimentar ou Comercialização e Marketing Agroalimentar, entre 
outras, nas áreas de competências da Divisão de Relações Internacionais, previstas no artigo 3.º do 
Despacho n.º 1282/2014, de 25 de dezembro, alterado e republicado pelo Despacho n.º 3700/2018, 
de 6 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 12 -04 -2018.

4 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica do GPP, em https://www.gpp.pt, 
no separador “O GPP/ O que fazemos /Recrutamento//Procedimentos Concursais comuns”.

22 de junho de 2022. — A Subdiretora -Geral, Cristina Chéu.
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