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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Centro de Competências Jurídicas do Estado

Aviso (extrato) n.º 4586/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de dois assistentes 
técnicos.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e 
categoria de assistente técnico para constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previstos e não 
ocupados, no mapa de pessoal do Centro de Competências Jurídicas do Estado — JurisAPP.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados 
com o disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, torna -se público que, por 
meu despacho de 26 de janeiro de 2023, se encontra aberto procedimento concursal comum para o 
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal do Centro de Competências Jurídicas do Estado — JurisAPP, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pelo prazo de 
10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação do presente procedimento no Diário da República 
e na Bolsa de Emprego Público (BEP).

2 — Nível habilitacional: 12.º Ano de escolaridade.
3 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:

Apoio técnico -administrativo ao JurisAPP e apoio à gestão de processos judiciais.

4 — Perfil profissional:

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (em particular em Microsoft Office — Word 
e Excel); Capacidade de gestão de processos e solicitações; Bom relacionamento interpessoal; 
Aptidão de trabalho em equipa; Capacidade de organização e método; Boa capacidade de comu-
nicação verbal e escrita; Resistência à pressão.

5 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores detentores de um vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado.

6 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt, e na página eletrónica do JurisAPP, em 
https://jurisapp.gov.pt/jurisapp/recrutamento/.

22 de fevereiro de 2023. — A Diretora, Virgínia Maria Barbosa da Silva.

316197744 


