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Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho da carreira técnica superior do Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais.

Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento na carreira e categoria de técnico/a
superior, 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, por
meu despacho de 2 de dezembro de 2021, 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
1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico/a superior, previsto e não ocupado do
mapa de pessoal aprovado para o ano de 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
1 — Nível Habilitacional — Licenciatura nas áreas das Ciências Sociais, não sendo admissível
a substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
2 — Local de Trabalho — Rua Rodrigo da Fonseca, 55 — 1250-190, Lisboa.
3 — Caracterização do posto de trabalho: Elaboração de procedimentos na plataforma SaphetyGoV. Tratamento de faturação. Realização de atividades no âmbito da contratação pública.
Tratamento de processos de viagens e alojamento. Gestão do Património do IPDJ, I. P.
4 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra-se disponível na Bolsa de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt e no Portal do IPDJ, IP, em
http://www.ipdj.pt/concurso_trabalhadores.html.
7 de dezembro de 2021. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor Pataco.
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