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Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento na carreira e categoria de técnico
superior para trabalhadores com ou sem relação jurídica de emprego público constituída
(dois postos de trabalho).

Referência DEPC/TS/1/2020

Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e por
despacho de 29/10/2020, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia seguinte à publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum para ocupação de 2 postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Instituto de
Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. e não ocupados, na carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
1 — Nível Habilitacional — Licenciatura em Economia, Gestão ou Finanças, não havendo
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
2 — Caracterização dos postos de trabalho para o Departamento de Estudos, Planeamento
e Controlo (DEPC):
Recolher, manter e analisar dados, informação e research;
Produzir, com frequência mensal, um relatório fundamentado onde seja descrita e quantificada
a opinião do departamento sobre a evolução, a 6/12 meses, de variáveis de mercado e de natureza
macroeconómica relevantes à tomada de decisões do IGFCSS;
Apresentação de propostas de alocação táticas (a 6 meses) adequadas à visão estratégica
do departamento;
Produzir, com frequência semanal, um relatório fundamentado onde sejam descritos os dados
mais recentes bem como o respetivo impacto potencial sobre a visão (mensal) em vigor;
Produzir, quando considerado pertinente, analises ad-doc sobre matérias de interesse especial
no âmbito dos assuntos em que dispõem de competências particulares;
Integrar equipas de projeto no âmbito das atividades do organismo.
3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra-se disponível na Bolsa
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt.
3 de novembro de 2020. — O Diretor do Departamento de Apoio à Gestão, Pedro Manuel
Gomes da Costa Gomes Andrade.
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