
 

 

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de 

técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado 

 

Código da Oferta na BEP - OE202201/0054 

 

Ref. 09/2021 – Área de Captação e Gestão de Financiamentos do Departamento de 

Estratégia 

 

A Prova de Conhecimentos será escrita, realizar-se-á individualmente, com uma duração de 90 

minutos, com tolerância de 10 minutos. 

Será composta por 2 grupos de questões: 

 Grupo I – 5 questões de escolha múltipla ou de resposta direta (1 valor cada) 

 Grupo II – 3 questões de desenvolvimento (5 valores cada) 

 

 

Bibliografia e legislação necessárias à preparação dos temas de suporte: 

 

 Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro (Código do Processo Administrativo, Parte 1 — 

capitulo II — Princípios Gerais da atividade administrativa; Parte III — Titulo 1 - capitulo V 

— Dos prazos e Titulo 1 — Capitulo II- secção IV — Da audiência dos interessados): 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105602322/view?p_p_state=maximized 

 Lei n.º 35/2014, de 20/6 (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas): 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/117652694/201901140000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidad

a_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice 

 Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, (Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública): https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/122053025/201212310000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidad

a_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105602322/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201901140000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201901140000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201901140000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122053025/201212310000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122053025/201212310000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122053025/201212310000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice


 Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4/9, (adaptação aos serviços da administração 

autárquica do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública): 

https://dre.pt/application/file/a/489341 

 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação (Regime jurídico das autarquias 

locais – do artigo 1.º ao artigo 6.º e do artigo 32.º ao 62.º): 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56366098/view?p_p_state=maximized 

 Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro (Regras gerais de aplicação dos programas 

operacionais e dos programas de desenvolvimento rural financiados pelos fundos 

europeus estruturais e de investimento (FEEI): https://dre.pt/web/guest/legislacao-

consolidada/-/lc/70476216/view?p_p_state=maximized 

 Programa Operacional Centro 2020: 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/component/edocman/programa-operacional-

regional-do-centro-centro-2020-outubro-2020/download 

 Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos: 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/135710687/202006150100/indice 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, 13 de novembro de 2020 (Estratégia 

Portugal 2030): https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/148444002/details/normal?q=portugal+2030 

 Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho de 

2021 que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, ao Fundo Social Europeu Mais, ao Fundo de Coesão, ao Fundo para uma 

Transição Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 

Aquicultura e regras financeiras aplicáveis a esses fundos e ao Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração, ao Fundo para a Segurança Interna e ao Instrumento de Apoio 

Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=PT 

 Visão Estratégica para a Região CENTRO 2030: 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5300-visao-

estrategica-regiao-centro-2030&category_slug=2020&Itemid=739 

https://dre.pt/application/file/a/489341
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56366098/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70476216/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70476216/view?p_p_state=maximized
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/component/edocman/programa-operacional-regional-do-centro-centro-2020-outubro-2020/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/component/edocman/programa-operacional-regional-do-centro-centro-2020-outubro-2020/download
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/135710687/202006150100/indice
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/148444002/details/normal?q=portugal+2030
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/148444002/details/normal?q=portugal+2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=PT
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5300-visao-estrategica-regiao-centro-2030&category_slug=2020&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5300-visao-estrategica-regiao-centro-2030&category_slug=2020&Itemid=739


 Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): 

https://dados.gov.pt/s/resources/documentacao-do-prr/20210502-190055/43-20210421-prr-

finalcom.pdf 

 Programa de Estabilização Económica e Social (PEES): https://pees.gov.pt/pees-

programa-de-estabilizacao-economica-e-social-2/ 

 Código dos Contratos Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação 

pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato 

administrativo - Lei n.º 30/2021 Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21: 

https://dre.pt/home/-/dre/163728569/details/maximized 

 PORTARIA 701-H/2008 - Aprova o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de 

execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de 

projetos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projetos de 

obras», e a classificação de obras por categorias. Portaria n.º 701-H/2008 Diário da 

República n.º 145/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-07-29: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/575341/details/normal?l=1 

 

Durante a realização da prova de conhecimentos é permitida apenas a consulta da legislação, 

e/ou posturas e regulamentos municipais aprovados e publicados, sem anotações, devendo os/as 

candidatos/as interessados/as em fazer uso desta faculdade trazer cópia dos mesmos. 

https://dados.gov.pt/s/resources/documentacao-do-prr/20210502-190055/43-20210421-prr-finalcom.pdf
https://dados.gov.pt/s/resources/documentacao-do-prr/20210502-190055/43-20210421-prr-finalcom.pdf
https://pees.gov.pt/pees-programa-de-estabilizacao-economica-e-social-2/
https://pees.gov.pt/pees-programa-de-estabilizacao-economica-e-social-2/
https://dre.pt/home/-/dre/163728569/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/575341/details/normal?l=1

