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EDUCAÇÃO
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2445/2022
Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de dois assistentes técnicos (área de remunerações), em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.

Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento na carreira assistente técnica,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, faz-se
público que o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. vai proceder à abertura, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), de
procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira
assistente técnica, previstos e não ocupados, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
1 — Nível Habilitacional — 12.º ano
2 — Requisitos de admissão — Podem ser admitidos/as ao presente procedimento concursal:
a) Trabalhadores/as com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, previamente
constituído, que cumpram os requisitos gerais e especiais de admissão constantes do aviso
integral na BEP;
b) Atletas de Alto Rendimento, no âmbito das medidas de apoio pós-carreira (artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 272/2009, de 01/09), que cumpram os requisitos gerais e especiais de admissão
constantes do aviso integral na BEP;
c) Ex-Militares, no âmbito do regulamento de incentivos à prestação de serviço militar (artºs 30.º e
49.º do RIPSM) que cumpram os requisitos gerais e especiais de admissão constantes do aviso
integral na BEP.
3 — Local de Trabalho — Divisão de Recursos Humanos, Rua Rodrigo da Fonseca, 55, Lisboa
4 — Caracterização do posto de trabalho:
Organizar e manter atualizada a informação relativa aos recursos humanos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ) e da Autoridade para a Prevenção e o Combate à
Violência no Desporto (APCVD);
Assegurar a gestão e efetuar o processamento de abonos e descontos do pessoal do
IPDJ, IP e da APCVD e todas as diligências subsequentes, nas respetivas aplicações informáticas — SIAG e SRH;
Assegurar a gestão e efetuar o processamento de honorários a prestadores de serviços, nas
modalidades de avença e de tarefa;
Apurar os encargos e efetuar as informações que se afigurem necessárias ao pagamento de
ajudas de custo; trabalho suplementar e cessação de funções públicas;
Colaborar na elaboração dos orçamentos anuais, no âmbito da sua área de competências;
Elaborar informações sobre pedidos apresentados no âmbito das carreiras e do posicionamento
remuneratório; processamento de remunerações, abonos e descontos e elaboração de mapas do
orçamento, em matéria de pessoal;
Instruir os processos de aposentação; de contagem de tempo de serviço e de submissão a
junta médica dos trabalhadores;
Elaborar declarações de tempo de serviço e certidões;
Instruir os processos de atribuição de prestações familiares;
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Promover e executar os procedimentos relativos à constituição, modificação e extinção do
vínculo de emprego do pessoal do IPDJ e da APCVD;
Assegurar a Inscrição dos trabalhadores na CGA, Segurança Social e ADSE;
Preparar os ficheiros de descontos para a Caixa Geral de Aposentações, ADSE e Segurança
Social referentes ao IPDJ e à APCVD e aos respetivos trabalhadores, para submissão e validação
na plataforma das referidas entidades de desconto;
Assegurar o reporte atempado referente ao Sistema de Informação e Organização do
Estado (SIOE), do IPDJ, IP e da APCVD;
Assegurar a recolha de informação sobre os trabalhadores das administrações públicas (RITAP),
referente ao IPDJ, IP e da APCVD;
Assegurar o reporte anual referente aos dados quantitativos do Balanço Social do IPDJ, IP
Assegurar o reporte ao INE, referente ao IPDJ, IP no âmbito da regionalização das Contas Nacionais das Administrações Públicas.
5 — 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 IPDJ, IP, em
https://ipdj.gov.pt/.
19 de janeiro de 2022. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor Pataco.
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