
Código da Oferta: OE202101/0131

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério do Mar

Organismo Direção-Geral de Política do Mar

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação:

: Para além das competências genéricas consagradas no n.º 1, do artigo 8.º e 
no Anexo II da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, compete ao diretor da DSE 
assegurar o exercício das competências consagradas no artigo 2.º da Portaria 
n.º 295/2012, de 28 de setembro, que define a Estrutura Nuclear da DGPM

Remuneração: 2996,21

Sumplemento Mensal: 312.14 EUR

Conteúdo Funcional:

a) Assegurar a coordenação, o acompanhamento, a atualização e a avaliação da 
implementação da Estratégia Nacional para o Mar (ENM), bem com das medidas 
e políticas transversais com impacto no Mar e com elas relacionadas;
b) Desempenhar as funções executivas de apoio ao funcionamento da respetiva 
Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), com o 
enquadramento da ENM e atenta ao respetivo plano de ação — Plano Mar 
Portugal (PMP) — e demais medidas e projetos relevantes para os assuntos do 
Mar; assegurar a preparação, análise e emissão de pareceres sobre iniciativas 
legislativas referentes ao Mar em matérias relevantes para a ENM;
c) Assegurar o acompanhamento das iniciativas relevantes para o 
desenvolvimento da política para a navegabilidade e segurança marítima e 
portuária, assegurando a sua articulação com as demais medidas e políticas 
relacionadas com os assuntos do Mar;
d) Assegurar o desenvolvimento de um trabalho de colaboração na elaboração e 
revisão do Plano Nacional Marítimo-Portuário; assegurar a participação no 
desenvolvimento das políticas para a exploração e utilização dos recursos 
naturais marinhos, de modo a contribuir para a sua sustentabilidade e 
promovendo a articulação com outras medidas e políticas relacionadas com os 
assuntos do Mar;
e) Assegurar o apoio ao desenvolvimento da política de ensino e formação no 
âmbito do sector das pescas, da náutica de recreio, dos portos e do transporte 
marítimo e do conhecimento, investigação e desenvolvimento do mar, de uma 
forma coordenada, proporcionando uma visão integrada e atual;
f) Conceber, propor, desenvolver e coordenar ações de comunicação tendo em 
vista a sensibilização e a mobilização da sociedade para o Mar, promovendo a 
coesão social e a integridade territorial;
g) Assegurar o acompanhamento da execução da Política Marítima Integrada, 
em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros;
h) Promover ações de cooperação bilateral e multilateral relacionadas com o 
Mar, apoiando outros serviços e organismos e desenvolvendo contactos diretos 
com os interlocutores;
i) Assegurar a coordenação da representação nacional em todos os fora 
internacionais relacionados com o Mar, em estreita articulação com o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, para as matérias que não sejam da competência de 
outros serviços e organismos, promovendo a articulação e transversalidade das 
matérias;
j) Assegurar a constituição do Centro de Luta Contra a Poluição no Atlântico 
Nordeste (CILPAN), e demais tarefas que resultem do acompanhamento do 
Acordo de Cooperação para a Proteção das Costas e das Águas do Atlântico 
Nordeste — Acordo de Lisboa;
k) Acompanhar a estratégia de atuação internacional dos diversos serviços e 
organismos no âmbito do Mar, designadamente no âmbito do projeto de 
extensão da plataforma continental;
l) Estabelecer outras relações de cooperação, associação ou parceria com outras 
entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, não implicando, em 
qualquer caso, a delegação ou partilha das suas atribuições e competências.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura nas áreas da Economia ou Engenharia

Detalhe de Oferta de Emprego
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Apresentação de Candidaturas

Local: Direção-Geral de Política do Mar, Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, N.6, 1495-006 Lisboa, 
Portugal

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção-Geral de 
Política do Mar

1 Rua Alfredo Magalhães 
Ramalho, n.º 6

1449006 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Perfil:

a) Experiência profissional nas áreas do mar e dos recursos marinhos; 
b) Experiência profissional diversificada em diferentes funções ou cargos 
dirigentes em entidades públicas nas áreas de análise estatística, 
desenvolvimento de estudos de planeamento e avaliação em suporte às políticas 
públicas; 
c) Excelente domínio da língua inglesa, oral e escrita; 
d) Capacidade de gestão, de planeamento e prospetiva, de execução de tarefas 
e coordenação de equipas, de acordo com os objetivos gerais estabelecidos pelo 
organismo; 
e) Capacidade de liderança, de resiliência, de comunicação e de relacionamento 
interpessoal; 
f) Capacidade de iniciativa, espírito dinâmico e de gestão da mudança.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública

Composição do Júri:

Presidente do Júri – Maria da Conceição de Jesus dos Santos, Subdiretora-geral 
da Direção Geral de Política do Mar;
1º Vogal – Ana Cristina Loureiro Ramos, Diretora do Serviço de Contas Satélite e 
de Avaliação de Qualidade das Contas Nacionais do Instituto Nacional de 
Estatística;
2º Vogal – Ana Maria Antonieta Ejarque da Cunha e Sá, Professora Catedrática 
da Nova SBE.

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Não

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: Aviso n.º 42/2021, DRE 2ª série n.º 1 de 04/01
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Formalização da Candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas, num prazo de 10 (dez) dias úteis, após a 
publicação da presente oferta de emprego na Bolsa de Emprego Público, mediante 
requerimento dirigido Diretora-Geral de Política do Mar, com expressa referência ao aviso de 
publicação, podendo ser enviadas para Direção-Geral de Política do Mar, Av. Dr. Alfredo 
Magalhães Ramalho, N.6, 1495 006 Lisboa, Portugal, em carta registada com aviso de 
receção. As candidaturas podem ainda ser enviadas por correio eletrónico para o endereço 
geral@dgpm.mm.gov.pt, não podendo exceder os 20 Mb. 
As candidaturas deverão ser acompanhadas pela documentação infra indicada, sob pena da 
candidatura não ser considerada:

a) Requerimento, no qual deve constar:

i) Identificação completa do candidato, ou seja, nome completo, estado civil, profissão, data 
de nascimento, nacionalidade, filiação, número e data de validade do Bilhete de 
Identidade/Cartão de Cidadão, número de contribuinte, residência completa, incluindo o 
código postal, contacto telefónico e endereço eletrónico;
ii) Identificação do concurso a que se candidata;
iii) Identificação do cargo a que se candidata;
iv) Habilitações académicas;

b) Declaração de compromisso de honra em como são verdadeiras todas as declarações 
prestadas;

c) Curriculum Vitae, atualizado à data da candidatura, detalhado e assinado, do qual conste, 
designadamente, as habilitações literárias; as funções que exerce e as que exerceu, com 
indicação dos períodos de duração e atividades relevantes; a formação profissional detida, 
com indicação das ações de formação finalizadas, das entidades que as promoveram, da 
duração e das datas de realização, bem como qualquer outro elemento que considere 
relevante para a apreciação curricular a fazer;

d) Fotocópia do certificado de habilitações literárias e das ações de formação;

e) Declaração comprovativa de vínculo de emprego público atualizada, emitida pelo serviço 
ou organismo a que o candidato se encontra vinculado, da qual constem a natureza do 
vínculo à função pública; a antiguidade na categoria, na carreira e na função pública, bem 
como da menção dos cargos desempenhados, respetivas datas e duração.

Os candidatos serão notificados através de correio eletrónico do resultado do concurso, não 
havendo lugar a audiência dos interessados, conforme o disposto no n.º 13 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.

Contacto: 218291000

Data de Publicação 2021-01-08

Data Limite: 2021-01-21

Observações Gerais:

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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