
                                

 

EDITAL 

 

Recrutamento de Técnico de Receitas  

O presente anúncio de recrutamento é coordenado pela Direcção Geral da 

Administração Pública (DGAP) e de acordo com os novos procedimentos do 

Recrutamento Centralizado estabelecidos na Directiva nº1/2013 e nº 5 do art.º 4º do 

Decreto-Lei da Execução Orçamental, nº 2/2013 de 8 de Janeiro, com o objectivo de 

preencher 15(quinze) vagas na Direcção Nacional de Receitas do Ministério das 

Finanças e do Planeamento (MFP). 

 

*DNRE – Direção Nacional de Receitas do Estado  

 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O concurso público, com classificação em âmbito nacional, visa ao provimento 

do número de vagas estabelecido no item 2 deste EDITAL, ressalvada a 

possibilidade de acréscimo de até 50% (cinquenta por cento) de vagas, e será assim 

constituído: 

1.1- Primeira Etapa: 2 (duas) Provas Objectivas, com questões de múltipla 

escolha e 1 (uma) prova dissertativa: 

a) Prova 1 - Objectiva de Conhecimentos Gerais: de carácter selectivo, 

eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 80 (oitenta) pontos 

ponderados (a ser definido pelo membro de júri);  

b) Prova 2 - Objectiva de Conhecimentos Específicos, de carácter selectivo, 

eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 100 (cem) pontos 

ponderados (a ser definido pelo membro de júri).  

 

Formação Académica Função Nível 
Nº de 

Vagas 

Instituição  

 

Licenciatura em qualquer área 
Técnico de 

Receitas 
Nível I 15 MFP / DNRE* 

Nº Total de vagas 
 

 



                                

 

c) Prova 3: Dissertativa, de carácter selectivo, eliminatório e classificatório, 

valendo, no máximo, 100 (cem) pontos (a ser definido pelo membro de 

júri).  

1.2 – Segunda Etapa: Programa de Formação Prévia, com duração 

mínima de 280 (duzentas e oitenta) horas, de carácter selectivo e 

eliminatório, a ser realizado e regulado por instrumento próprio. 

1.3 – Terceira Etapa: Análise Documental, de caráter unicamente 

eliminatório, mediante o exame da documentação exigida do candidato, 

indicada no item 18, em conformidade com o disposto nos dispositivos 

legais do País.  

2 - A escolaridade e o número de vagas são os estabelecidos a seguir:  

Escolaridade: Curso superior concluído, em nível de Licenciatura.  

Categoria: (Técnico de Receitas Nível I)  

Número de vagas: 15(quinze), sujeito a descongelamento de mais vagas. 

2.1 – Validade do concurso: O prazo de validade do concurso será de 2 

(dois) anos, contado a partir da data da publicação do resultado final do 

concurso no Boletim Oficial. 

2.2 - Os candidatos aprovados, por ordem de classificação, constarão de 

uma Bolsa de Aprovados, designada de “Bolsa de Competências”, a que o 

Ministério das Finanças e Planeamento pode recorrer para o provimento de 

mais vagas que forem surgindo em qualquer direcção/departamento, dentro 

do prazo de validade do concurso. 

 

II – DA REMUNERAÇÃO INICIAL DA CATEGORIA 

3 - A remuneração base inicial será de 108.350,00 ECV, (Sujeito a alteração de 

acordo o novo diploma que regula o estatuto do pessoal técnico de receitas). 

 

III - DAS ATRIBUIÇÕES DA CATEGORIA 

4 - As atribuições da Carreira de Técnico de Receitas Nível I da Direção Nacional 

de Receitas do Estado  podem ser consultadas no Anexo II deste Edital, podendo 

ser altearadas após a publicação do Estatuto em revisão.  



                                

 

IV - DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO 

5 - O candidato aprovado no concurso público de que trata este Edital será nomeado 

no primeiro nível da categoria Técnico de Receitas, atendidas as seguintes 

exigências: 

a) aos requisitos constantes no artigo 26º da Lei nº 42/VII/2009, de 27 de 

Julho (Bases e princípios gerais da função pública);  

b) aprovação e classificação no concurso, na forma estabelecida neste 

Edital;  

c) possuir certificado de habilitação literária de grau de Licenciatura, possuir 

atestado médico comprovativo de robustez física para o exercício do cargo;  

e) apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à data da posse.  

5.1 - Estará impedido de tomar posse o candidato que:  

a) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no número 

anterior;  

b) tenha sido demitido de qualquer órgão ou departamento da 

Administração Pública Directa ou Indirecta;  

c) tenha praticado qualquer acto desabonador de sua conduta, detectado por 

meio dos documentos referentes à Análise Documental, de que trata o item 

18 deste Edital, ou por diligência realizada.  

 
 

V – DAS INSCRIÇÕES E DAS ETAPAS DE PROVAS 

6 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento.  

6.1 - As inscrições serão efectuadas preferencialmente via Bolsa de 

Qualificação e Emprego - BQE (ver instruções no Anexo IV), através do 

portal www.portondinosilha.cv, até o dia 28 de Setembro de 2013.  

6.2 - O candidato poderá retirar o Edital regulador do concurso nos 

endereços electrónicos www.dgap.gov.cv  e  www.portondinosilha.cv  

6.3 - A DGAP não se responsabilizará por pedidos de inscrição que 

deixarem de ser concretizados por motivos de ordem técnica dos  

http://www.dgap.gov.cv/
http://www.portondinosilha.cv/


                                

 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação ou outros factores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados.   

6.4 - As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a DGAP da competência e do 

direito de excluir do concurso público aquele que o preencher com dados 

incorrectos ou incompletos, bem como  os considerados posteriormente não 

verdadeiros.  

6.5 - Qualquer pedido de alteração somente poderá ocorrer mediante 

requerimento dirigido à DGAP, via e-mail para o endereço electrónico 

dgap@gov2.gov.cv, instruído com a respectiva justificativa e apresentado 

dentro do prazo estabelecido para inscrição, sendo desconsideradas 

quaisquer solicitações nesse sentido, posteriores a esse prazo. 

7 - As datas prováveis indicadas no item 8 (oito) e os horários de aplicação das 

provas serão oportunamente divulgados, por meio de Edital a ser publicado no 

Boletim Oficial e nos endereços electrónicos www.dgap.gov.cv e 

www.portondinosilha.cv.  

7.1 - É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelos 

endereços electrónicos www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv, a 

publicação de todos os actos e Editais referentes a este concurso público.  

7.2 - Os locais de aplicação das provas serão dados a conhecer via Internet e 

nos endereços www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv, para consulta 

dos candidatos, durante os 15 (quinze) dias que antecedem à realização das 

provas.  

7.3 - Caso o nome do candidato não conste do cadastro disponibilizado para 

consulta na Internet, é de sua inteira responsabilidade entrar em contacto 

com a DGAP por meio do endereço electrónico dgap@gov2.gov.cv.  

7.4 - Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas sem que esteja 

previamente cadastrado.  

 

 

http://www.dgap.gov.cv/
http://www.dgap.gov.cv/
http://www.dgap.gov.cv/


                                

7.5 - O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início das provas, 

munido de seu documento de identificação e de caneta esferográfica (tinta 

azul ou preta) fabricada em material transparente. Não será permitido o uso 

de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.  

7.6 - Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no 

estabelecimento, após o início das provas.  

7.7 - O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo 

com aquela constante do seu documento de identidade.  

7.8 - Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver 

previamente cadastrado e munido do original de seu Documento de 

Identificação.  

7.9 - Serão considerados documentos de identificação: Bilhete de 

Identidade, Carta de Condução ou Passaporte, obedecido o período de 

validade, não sendo admitidos quaisquer outros, em nenhuma hipótese. 

7.10 - Não serão aceites como documentos de identificação: documentos 

vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, que possam 

dificultar a identificação do candidato.  

7.11 - O documento de identificação do candidato permanecerá junto à 

fiscalização, em local visível da respectiva sala de prova, para melhor 

identificação do candidato durante a realização da prova e, se for o caso, 

para identificação dos pertences pessoais de que trata o subitem 7.20, 

devendo ser restituído ao candidato no momento da devolução do seu 

Enunciado de Prova e da Folha de Respostas, aquando de sua saída 

definitiva da sala de aplicação da prova.  

7.11.1 - É da responsabilidade do candidato, ao término da sua prova, 

recolher e conferir os pertences pessoais e o seu documento de identificação 

apresentados aquando do seu ingresso na sala de provas.  

 

7.12- Durante as provas não será admitido, sob pena de exclusão do 

concurso:  

 



                                

 

a) qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas 

calculadoras (também em relógios), agendas eletrónicas ou similares, 

telemóvel, controle de alarme de carro, smartphones, tablets, ipod, mp3, 

bip, walkman, pager, notebook, palmtop, pen drive, máquina fotográfica, 

gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens;  

b) o uso de luvas, boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro 

acessório que impeça a visão total das mãos e das orelhas do candidato.  

7.13 - É vedado o ingresso do candidato armado em local de prova.  

7.14 - Uma vez identificado e instalado em sala de provas, o candidato não 

poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura 

enquanto aguardar o horário de início das provas.  

7.15 - Fechadas as portas, iniciam-se os procedimentos operacionais 

relativos ao processo selectivo no qual será observado, entre outros 

aspectos, o contido nos subitens 8.3 a 8.10.  

7.16 - O horário de início da leitura e de preparação das respostas pelo 

candidato será definido dentro de cada sala, observado o tempo de duração 

estabelecido na convocação para as provas.  

7.17 - A inviolabilidade das provas será comprovada somente na sala de 

Coordenação Local, no momento do rompimento do lacre das caixas 

contendo os envelopes com as provas, mediante Termo Formal, e na 

presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos.  

7.18 - Os pertences pessoais, inclusive telemóveis (desligado) ou outros 

aparelhos electrónicos serão identificados, guardados e colocados em local 

próprio na sala de provas, porém afastados da carteira onde o candidato irá 

sentar-se. Os pertences ficarão à vista durante todo o período de 

permanência dos candidatos em sala, não se responsabilizando a DGAP ou a 

equipe de execução das provas por perdas ou extravios ocorridos durante a 

realização das provas, nem por danos neles causados.  

 

 



                                

 

7.18.1 - O telemóvel permanecerá desligado desde sua guarda até a saída do 

candidato do recinto de provas.  

7.19 - Em nenhuma hipótese o candidato poderá prestar provas fora da data, 

do horário estabelecido, da cidade, do local e do espaço físico 

predeterminados.  

7.20 - Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a 

permanência de pessoas estranhas ao processo selectivo no estabelecimento 

de aplicação das provas.  

7.21 - Não será permitido ao candidato fumar em sala de provas. 

8 - As Provas Objectivas e Dissertativa (primeira etapa do concurso) serão 

realizadas nas datas entre 10 a 20 de Janeiro de 2014.  

8.1 - Serão aplicadas 2 (duas) provas objectivas: de Conhecimentos Gerais e 

de Conhecimentos Específicos e uma Prova Dissertativa, relativas às 

disciplinas cujos programas constam do Anexo I deste Edital, todas de 

carácter selectivo, eliminatório e classificatório, conforme discriminado no 

quadro a seguir:  

Quadro 1 – Provas, disciplinas, número de questões e pontuação máxima.  

 

Prova 
Disciplinas Duração Questões  Peso Máximo 

de pontos 

I – CG 

D1-Língua Portuguesa 

D2- Raciocínio Lógico e Quantitativo 

D3 – Direito Civil, Penal e Comercial 

D4 - Administração Geral e Pública 

D5- Direito Constitucional 

 

 

4 horas 

10 

10 

20 

10 

10 

2,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

20 

10 

20 

20 

10 

II – CE I 

D6- Direito Administrativo 

D7- Direito e Legislação Fiscal 

D8 – Auditoria 

D9 - Contabilidade Geral e Avançada 

D10 – Economia e Comércio Internacional 

 

4 horas 

10 

20 

10 

15 

10 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

10 

40 

10 

30 

10 

III – CE II 

D7 – Direito e Legislação Fiscal  

D8 – Auditoria 

D9 - Contabilidade Geral e Analítica 

(Tema a definir) 

 

3 horas 

 

3 questões 

1 tema 

 

1,0 

1,0 

 

60 

40 

 

I - CG: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais 

II - CE I: Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos  

III – CE II – Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos (esta prova incluirá 

um tema a ser determinado pelo Júri).  



                                

 

8.2 - Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 

Edital não será objecto de avaliação nas provas do concurso.  

8.3 - Se as provas forem aplicadas com variantes, o candidato deverá sentar-

se em carteira com a mesma categoria de variante constante da sua Folha de 

Respostas.  

8.3.1 - Da mesma forma, é de inteira responsabilidade do candidato 

verificar, antes de iniciada a prova, se o enunciado de prova que lhe for 

entregue tem a mesma categoria de variante constante da sua Folha de 

Respostas.  

8.4 - Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas 

feitos pelo próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou participação 

de terceiros. 

8.5 – O candidato não poderá assinar ou colocar outra característica que 

permita a sua identificação.  

8.5.1 – Eventual característica que permita a identificação do candidato, 

implicará a anulação da prova e consequente exclusão do candidato no 

concurso. 

8.6 - Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das 

provas, poderão os candidatos copiar seus assinalamentos feitos na Folha de 

Respostas, em papel próprio, fornecido pela DGAP.  

8.7 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal 

de Sala a sua Folha de Respostas e o seu Enunciado de Prova.  

8.8 - Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato.  

 

 



                                

 

8.9 - O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de 

qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com 

os prejuízos advindos da impossibilidade de realização de adequada leitura.  

8.10 - Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota zero à questão 

com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.  

9 - A prova dissertativa incidirá sobre o desenvolvimento, em letra legível, com 

caneta esferográfica (tinta azul ou preta), fabricada em material transparente, de 1 

(um) tema e 3 (três) questões, sendo 30 (trinta) linhas para o tema e o mínimo de 6 

(seis) e máximo de 12 (doze) linhas para cada questão. 

9.1 - O tema da dissertação será de caráter geral e as questões incidirão 

necessariamente sobre assuntos relativos às disciplinas da prova II, 

constantes do subitem 8.1.  

9.2 - A avaliação da prova dissertativa (a definir pelo júri). 

10 – Os resultados serão publicados no Boletim Oficial e nos endereços 

electrónicos www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv, e conterão a relação 

nominal, o número da inscrição, a ordem de classificação e a pontuação parcial e 

total obtida pelos candidatos, até o limite estabelecido no item 2 (dois) deste Edital. 

10.1 - Ocorrendo empate quanto ao número de pontos ponderados obtidos, 

terá preferência o candidato que tiver maior pontuação total nas provas 

objectivas de conhecimentos específicos.  

10.2 - Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que (a 

definir pelo júri):  

1º - tenha obtido o maior número de pontos, sucessivamente, nas Disciplinas 

D9, D7, D8, D6 e D10;  

 

 

http://www.dgap.gov.cv/


                                

 

2º - tenha obtido maior número de pontos, sucessivamente nas Disciplinas 

D2, D1, D4, D3 e D5.   

10.3 - O resultado da Primeira Etapa será publicado primeiro a título 

provisório, no site da DGAP e conterá a relação dos candidatos habilitados 

e classificados, na forma das alíneas “a” a “c” do item 13 deste Edital.  

10.4- O resultado provisório das provas objectivas e dissertativas poderá ser 

objecto de recurso nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à sua publicação, 

podendo o candidato ter vista de sua prova, por cópia, sendo-lhe facultado, 

somente nessa oportunidade, o fornecimento da respectiva cópia, na Direção 

Geral de Administração Pública. 

 

VI - DOS RECURSOS RELATIVOS À PRIMEIRA E ETAPA  

11 - Quanto às provas objectivas:  

a) a tabela de respostas e as questões das provas aplicadas, para fins de 

recursos, estarão disponíveis nos endereços indicados no Anexo II 

deste Edital e nos endereços electrónicos www.dgap.gov.cv e 

www.portondinosilha.cv a partir do primeiro dia útil após a 

aplicação das provas e durante o período previsto para recurso;  

b) Admitir-se-á um único recurso, para cada candidato, relativamente ao 

gabarito ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente 

fundamentado;  

c) se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela 

correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos presentes, 

independentemente da formulação de recurso;  

 

 

http://www.dgap.gov.cv/


                                

 

d) se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação 

da folha de respostas divulgada antes dos recursos, as provas serão 

corrigidas de acordo com a folha definitiva, não se admitindo recurso 

dessa modificação decorrente das impugnações;  

e) o recurso deverá ser formulado e enviado, via email, até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir do dia seguinte ao da divulgação das folhas de 

respostas, no endereço dgap@gov2.gov.cv, seguindo as orientações ali 

contidas (Formular as orientações antecipadamente).  

12 - Quanto à prova dissertativa:  

a) admitir-se-á um único recurso para cada candidato, referente ao 

resultado da avaliação do conteúdo ou do uso do idioma, desde que 

devidamente fundamentado e remetido, via Internet, no prazo de recurso, 

para o endereço electrónico da DGAP indicado na alínea “e” do item 11.  

b) a vista e o recebimento da respectiva cópia de que trata o subitem 10.4 

poderão ser promovidos e efectivados pelo candidato ou por procurador 

devidamente constituído.  

c) o recurso deverá ser formulado e enviado, via Internet, até 2 (dois) dias 

úteis, contados a partir do dia seguinte ao da divulgação das notas destas 

provas, no endereço dgap@gov2.gov.cv, seguindo as orientações ali 

contidas. 

 

VII - DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA 

- PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRÉVIA  

13 – O resultado da Primeira Etapa do concurso (Provas Objectivas e Prova 

Dissertativa), para os efeitos do disposto no item 15 deste Edital, deve ser 

publicado nos endereços electrónicos www.dgap.gov.cv e  

http://www.dgap.gov.cv/


                                

 

www.portondinosilha.cv,  e conterá somente a relação  de candidatos considerados 

habilitados a prosseguir no concurso que, cumulativamente:  

a) Tenham obtido, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos pontos 

ponderados em cada uma das disciplinas que integram as provas 

objectivas I e II;  

b) Tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do somatório 

dos pontos ponderados do conjunto das provas objectivas I e II; 

c) Tenham obtido, no mínimo, 50% dos pontos possíveis na Prova III.  

13.1 - Serão considerados reprovados, para todos os efeitos, os demais 

candidatos que não atenderem a todas as condições estabelecidas nas letras 

“a” a “c” deste item, bem como aqueles que não obtenham a classificação 

correspondente ao número de vagas previsto no item 2 deste Edital.  

13.2– Serão convocados para matrícula no Curso de Formação os 

candidatos classificados na forma do item 13, até o limite de vagas 

estabelecido no curso de formação. 

14 - Em hipótese alguma haverá classificação de candidatos considerados 

reprovados no concurso e não se admitem recursos contra o resultado definitivo.  

15 - O Programa de Formação Prévia (segunda etapa do concurso) será regido por 

regulamento próprio a ser aprovado pela Direção Geral de Administração Pública. 

16 - O Programa de Formação Prévia terá duração mínima de 280 (duzentas e 

oitenta) horas, com carácter eliminatório, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

de pontos por disciplina com prova de avaliação e de 70% (setenta por cento) na 

média geral da etapa, ouvida a DNRE.  
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VIII – DA ANÁLISE DOCUMENTAL  

17 – O candidato convocado para o Programa de Formação Prévia será submetido à 

etapa de Análise Documental, a ser processada por Comissão formada para este fim 

específico. 

17.1 – No acto de publicação da convocação para matrícula no Programa de 

Formação, os candidatos classificados em conformidade com os itens 15 e 

16, serão convocados para, apresentar os seguintes documentos destinados à 

Análise Documental: 

a) Certidão de Registo Criminal emitido pelo Serviço de Registos, 

Notariados e de Identificação, dentro do prazo de validade;  

b) Atestado (médico), emitido pela Delegacia de Saúde, 

c) Certificado de Habilitações Literárias; 

d) Certificado de Equivalência, para candidato que concluiu sua formação 

no exterior, 

e) Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento; 

f) Curriculum vitae, segundo modelo divulgado no Anexo III;  

g) Documento militar comprovativo do cumprimento das obrigações 

militares, quando legalmente sujeito a elas; 

h) Termo de compromisso, devidamente assinado e com a assinatura 

reconhecida, por parte do candidato em que compromete-se a aceitar ser 

destacado ou colocado para trabalhar em qualquer parte do Território 

Nacional, após o período de estágio probatório,  

17.2 - A entrega de todos documentos previstos neste item são de carácter 

obrigatório e indispensáveis à Análise Documental, sob pena de ser excluído 

do concurso o candidato que deixar de atender a essa exigência.  

 



                                

 

17.3 - No decurso da Análise Documental será facultada à Administração a 

realização de diligências para obter elementos informativos ou outros 

perante quem os possa fornecer, inclusive convocando, se necessário, o 

próprio candidato para ser ouvido ou entrevistado, assegurando, caso a caso, 

a tramitação reservada de suas actividades.  

17.4 - Analisados os documentos e situações a que se referem as alineas “a” 

a “i” deste item e realizadas, se convenientes ou necessárias, as diligências 

previstas no subitem 17.3, ouvida a DNRE, será expedida pela Comissão de  

Análise Documental, declaração comprobatória do atendimento, por parte 

do candidato, dos requisitos estabelecidos para ingresso na Carreira de 

Técnico de Receitas.  

18 - Em caso de incumprimento dos requisitos a que se refere o subitem anterior ou 

de indeferimento de recurso de que trata o item 19, ouvida a DNRE, compete à 

Direção Geral da Administração Pública a adopção das medidas relativas à 

exclusão do candidato do concurso, não cabendo recurso da decisão proferida.  

 

IX – DOS RECUROS RELATIVOS À ANÁLISE DOCUMENTAL  

19 - O candidato considerado INAPTO na Terceira Etapa poderá recorrer da 

decisão, nos 3 (três) dias úteis subsequentes à sua publicação;  

19.1 - o recurso deverá ser remetido, via Internet,  dentro do prazo, para o 

endereço electrónico dgap@gov2.gov.cv.  

19.2 - A decisão dos recursos quanto às provas objectivas e discursivas e à 

Análise Documental será dada a conhecer, colectivamente, por meio dos 

endereços electrónicos www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv. 
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19.3 - O conteúdo dos pareceres referentes aos recursos apresentados quanto 

às provas objectivas e discursivas e quanto à Análise Documental, estará à 

disposição dos candidatos nos endereços www.dgap.gov.cv e 

www.portondinosilha.cv, a partir do segundo dia subsequente à respectiva 

publicação.  

19.4 - O conteúdo dos pareceres será disponibilizado para consulta pelos 

candidatos durante o período reservado para os recursos.  

 

X – DA APROVAÇÃO  

20 - Serão considerados aprovados no concurso apenas os candidatos que, 

cumulativamente, tenham sido:  

a) habilitados e classificados na Primeira Etapa, na forma das alíneas  “a” a 

“c” do item 14;  

b) aprovados no Programa de Formação Prévia, na forma prevista no item 

16. 

c) considerados APTOS na Análise Documental, de que trata o item 17. 

 

XI - DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E DA NOMEAÇÃO E COLOCAÇÃO  

21 - O resultado final será homologado pela Secretaria de Estado da Administração 

Pública, respeitado o disposto no item 2 deste Edital, mediante publicação no 

Boletim Oficial e nos endereços www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv, 

obedecida a classificação final do concurso, não se admitindo recurso desse 

resultado.  

22 - Somente poderão ser convocados para nomeação os candidatos aprovados e 

classificados na forma das alíneas “a” a “c” do item 20.  
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23 - Os candidatos aprovados no concurso serão nomeados e terão colocação nos 

serviços centrais ou desconcentrados da DNRE.  

24 – Cabe a DNRE definir a distribuição dos candidatos nos serviços centrais ou 

desconcentrados  

25 - O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício, assumindo para si 

as eventuais despesas, no serviço da DNRE para o qual foi nomeado.  

26 - Se, durante o prazo de validade do concurso, ocorrer acréscimo do número de 

vagas oferecido neste Edital, mediante portaria conjunta da SEAP e do MFP, em 

conformidade com o item 2 (dois) deste Edital, a distribuição das novas vagas 

autorizadas far-se-á a critério da Administração, levando em consideração as 

necessidades de provimento da DNRE.  

27 - Os candidatos seleccionados ficam sujeitos a mobilidade dentro da DNRE, em 

qualquer parte do Território Nacional, de acordo com os interesses e necessidades 

da Administração. 

 

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

28 - Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à 

classificação ou notas de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados 

no Boletim Oficial e nos endereços  www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv.  

29 - Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões 

relativos a notas de candidatos reprovados.  

30 - Qualquer informação a respeito do processo selectivo poderá ser obtida pelo 

telefone 8002008 (Service Center - Casa do Cidadão) ou junto à DGAP, através do 

endereço electrónico dgap@gov2.gov.cv. 

31 - A aprovação no concurso assegurará o direito à nomeação, ficando a 

concretização desse acto condicionada à observância do disposto na alínea h) do  

http://www.dgap.gov.cv/
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sub item 17.1 e das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e 

conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de 

validade do concurso.  

32 - Será excluído do concurso o candidato que:  

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;   

b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação das provas;  

c) for surpreendido, utilizando-se de um ou mais meios previstos no subitem 

7.12;  

d) for responsável por falsa identificação pessoal;  

e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria 

ou de terceiros, em qualquer etapa do processo selectivo;  

f) não devolver, integralmente, o material recebido, ao término do tempo 

destinado à realização das provas;  

g) deixe de atender a, pelo menos, uma das condições previstas no item 20;  

h) não atender às determinações regulamentares da Secretaria de Estado da 

Administração Pública, pertinentes ao processo selectivo.  

33 - Se, a qualquer momento, for constatado, por meio electrónico, probabilístico, 

estatístico, visual, ou por investigação policial, ter o candidato utilizado de processo 

ilícito para obter aprovação própria ou de terceiros, suas provas serão anuladas e o 

candidato será, automaticamente, eliminado do concurso.  

34 - Durante o prazo estabelecido para recurso das Provas Objectivas e 

Dissertativa, um exemplar dos cadernos das provas aplicadas será  

 



                                

 

disponibilizado na Internet para todos os interessados, nos endereços electrónicos 

www.dgap.gov.cv e www.portondinosilha.cv, assegurando-se, desse modo, a 

observância dos princípios da publicidade e igualdade de tratamento.  

35 - O candidato deverá manter actualizado os seus contactos na DGAP e na 

DNRE, enquanto estiver participando do concurso, após a homologação do 

resultado final do concurso, sob pena de, quando nomeado, assumir o risco de 

perder o prazo para tomar posse no cargo, caso não seja localizado.  

36 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não 

actualização dos seus contactos, do subitem 35.  

37 - Os casos omissos serão resolvidos pela DGAP, ouvida a DNRE, no que 

couber. 

 

DGAP, Praia, aos 18 de Setembro de 2013. 
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ANEXO I  

PROGRAMAS 

 

PROVA 1 - CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão Textual. 2. Ortografia. 3. Semântica. 4. Morfologia. 5. Sintaxe. 6. 

Pontuação.  

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

1. Estruturas Lógicas. 2. Lógica de Argumentação. 3. Diagramas Lógicos. 4. 

Trigonometria. 5. Matrizes, Determinantes e Solução de Sistemas Lineares.  6. 

Combinações, Arranjos e Permutação. 7. Probabilidade, Variáveis Aleatórias, 

Principais Distribuições de Probabilidade, 8.Estatística Descritiva, Amostragem, 

Teste de Hipóteses e Análise de Regressão. 9. Geometria Básica. 10. Juros Simples 

e Compostos, Taxas de Juros, Desconto, Equivalência de Capitais, Anuidades e 

Sistemas de Amortização. 11. Compreensão e elaboração da lógica das situações 

por meio de: raciocínio matemático que envolvam, entre outros: conjuntos 

numéricos racionais e reais; operações, propriedades, problemas envolvendo as 

quatro operações nas formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos 

complexos; números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem; raciocínio sequencial; 

orientação espacial e temporal; formação de conceitos; discriminação de elementos.   

DIREITO CIVIL 

1. Código Civil: vigência e revogação da norma, conflito de normas no tempo e no 

espaço, preenchimento de lacuna jurídica. 2. Pessoa Singular: conceito, capacidade 

e incapacidade, começo e fim, direitos da personalidade. 3. Pessoa Jurídica: 

conceito, classificação, começo e fim de sua existência legal. 4. Bens: das  



                                

 

diferentes classes de bens. 5. Fatos Jurídicos. Negócio Jurídico: conceito, 

classificação, elementos essenciais gerais e particulares, elementos acidentais, 

defeitos, nulidade absoluta e relativa, invalidade. Ato Jurídico lícito. Ato ilícito. 

Prescrição e Caducidade. 6. Obrigações: modalidades das obrigações, transmissão, 

cumprimento, extinção e incumprimento. 7. Direito de sucessão. 8. 

Responsabilidade Civil: reflexos no direito do trabalho.  

DIREITO COMERCIAL 

1. Empresa. Empresário. Estabelecimento. 2. Sócios, gerentes e administradores. 3. 

Registo Comercial. 4. Firma. 5. Conceito de sociedades. Sociedades unipessoal e 

por quotas. Sociedade anônima. Sociedade em comandita. Sociedade cooperativa. 

6. Operações societárias. Dissolução e liquidação de sociedades. 7. Recuperação 

judicial e extrajudicial. Falência e insolvência. Classificação de créditos. 8. Títulos 

de crédito.  

ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA  

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

1. Planeamento: planeamento estratégico; planeamento baseado em cenários. 2. 

Processo decisório: técnicas de análise e solução de problemas; fatores que afetam a 

decisão; tipos de decisões. 3. Gestão de pessoas: estilos de liderança; gestão por 

competências; trabalho em equipe. 4. Gestão de projetos; Gestão de processos, 

Gestão de Mudanças organizacionais; Gestão da informação. 5. Controle 

administrativo: indicadores de desempenho institucional e individual. 6. Conceitos 

de eficiência, eficácia e efetividade. 7. Comunicação organizacional: elementos da 

comunicação.  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. Organização do Estado e da Administração Pública. 2.Modelos teóricos de 

Administração Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. 3.O processo de 

modernização da Administração Pública. 4. Evolução dos modelos/paradigmas de  



                                

 

gestão: a nova gestão pública. 5.Governabilidade, governança e accountability. 

6.Governo eletrônico e transparência. 7. Novas tecnologias de gestão e organização 

e sua aplicação na Administração Pública; Gestão Pública empreendedora. 8.Ciclo 

de Gestão Governamental. 9.Fiscalização e Controle da Administração Pública. 

10.Ética no exercício da função pública. 11.Orçamento e gestão das organizações 

do setor público; características básicas de sistemas orçamentais modernos: 

estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos 

(classificações orçamentais); mensuração de desempenho e controle orçamental. 

12.Elaboração, Gestão e Avaliação do Plano Plurianual (Programa do Governo); 

ciclo orçamental; 13.Legislação administrativa: Lei nº 42/VII/2009, Decreto-Lei nº 

9/2013 e Lei nº 102/IV/1993, Decreto-Lei nº 54/2009,de 7 de Dezembro; Decreto-

Lei nº 3/2010, de 8 de Março; Decreto-Legislativo nº 8/97, de 8 de Maio; Decreto-

Legislativo nº 2/95 de 20 de Junho . 

PROVA 2 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS I  

DIREITO CONSTITUCIONAL  

1.Teoria geral do Estado. 2.Os poderes do Estado e as respectivas funções. 3.Teoria 

geral da Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e classificação. 

4.Supremacia da Constituição. 5.Tipos de Constituição. 6.Poder constituinte. 

7.Princípios constitucionais. 8.Interpretação da Constituição e Controle de 

Constitucionalidade. 9.Normas constitucionais e inconstitucionais. 10. Emenda, 

reforma e revisão constitucional. 11. Análise do princípio hierárquico das normas. 

12. Princípios fundamentais da CRCV/2010. 13. Direitos e garantias fundamentais. 

14. Organização político-administrativa do Estado. 15. Administração Pública. 16. 

Organização dos Poderes. O Poder Legislativo. A fiscalização contabilística, 

financeira e orçamental. O Controle Externo e os Sistemas de Controle Interno. O 

Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Ministério Público. 17. A defesa do Estado 

e das instituições democráticas. 18. Da tributação e do orçamento. Sistema 

Tributário Nacional. Das finanças públicas. Do orçamento. 19. Da ordem  

 



                                

 

económica e financeira. 20. Da ordem social. 21. Das disposições gerais e das 

disposições constitucionais transitórias.  

DIREITO ADMINISTRATIVO 

1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. 

Fontes do Direito Administrativo: doutrina e jurisprudência, lei formal, 

regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados 

internacionais. Princípios da administração pública. 3. Administração pública direta 

e indireta. Órgãos e entidades. Centralização e descentralização da atividade 

administrativa do Estado. Empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Subsidiárias. Participação do Estado no capital de empresas privadas. Autarquias e 

fundações públicas. Consórcios públicos. 4. Terceiro Setor. 5. Atos administrativos. 

Requisitos de eficácia e validade. Atributos. Classificações. Convalidação. 

Extinção. Atos privados praticados pela administração pública. 6. Fatos 

administrativos. 7. O processo administrativo. 8. Poderes administrativos. 9. 

Licitações públicas e contratos administrativos.  10. Serviços públicos. Concessão, 

permissão e autorização de serviços públicos. Parcerias público-privadas. 11. Bens 

públicos. Regime jurídico. Classificações. Uso de bens públicos por particulares. 

Uso privativo dos bens públicos. 12. Intervenção do Estado na propriedade privada. 

13. Contratos e responsabilidade civil do Estado. 14. Controle da administração 

pública. 15. Conflito de Interesses no Serviço Público. 16. Garantia dos particulares 

e Lei da Modernização Administrativa.  

DIREITO E LEGISLAÇÃO FISCAL 

1. Competência tributária. 2. Limitações constitucionais do poder de tributar; 

Imunidades; Princípios constitucionais tributários. 3. Conceito e classificação dos 

Impostos e Taxas. 4. Impostos estaduais e autárquicos; Imposto Especial Sobre o 

Consumo; Impostos sobre Rendimentos (pessoas singulares e colectivas); Imposto 

de Selo; Imposto Sobre o Valor Acrescentado. 5. Imposto Único Sobre o 

Patrimônio. 6. Imposto de Incêndio. 7. Imposto Sobre a Circulação de Veículos e 

Automóveis. 8. Taxas por licença e taxas por atividade econômica. 9. Tarifas por  



                                

taxas de prestação de serviços. 10. Legislação tributária. 11. Fato gerador da 

obrigação tributária. 12. Sujeição ativa e passiva. Solidariedade. 13.Capacidade e 

personalidade tributária. 14. Domicílio fiscal. 15. Responsabilidade tributária. 

Conceito; Responsabilidade dos sucessores; Responsabilidade de terceiros; 

Responsabilidade por infrações; 16. Crédito tributário. Conceito. 17. Constituição 

do crédito tributário; Lançamento; Modalidades de lançamento; Hipóteses de 

alteração do lançamento. 18. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário; 

Modalidades. 19. Extinção do crédito tributário; Modalidades. 20. Pagamento 

indevido. 21. Exclusão do crédito tributário; Modalidades. 22. Garantias e 

privilégios do crédito tributário. 23. Administração tributária; Fiscalização; 

Cobrança coerciva; Certidões negativas. 24. Regime Geral das Infrações 

Tributárias; Código Geral Tributário; Código do Processo Tributário. 25. Sigilo 

Fiscal. 26. Evolução do sistema fiscal cabo-verdiano. 

AUDITORIA 

1. Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor. 2. Objetivos gerais do auditor 

independente. 3. Concordância com os termos do trabalho de auditoria 

independente. 4. Documentação de auditoria. 5. Controle de qualidade da auditoria 

de Demonstrações Contábeis. 6. Planeamento da Auditoria. 7. Avaliação das 

distorções Identificadas. 8. Execução dos trabalhos de auditoria. 9. Materialidade e 

relevância no planeamento e na execução dos trabalhos de auditoria. 10. 

Evidenciação. 11. Amostragem. 12. Relatórios de auditoria. 13. Testes.  

CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA 

1. Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contabilístico e 

Financeiro, conforme o SNCRF – Sistema de Normalização Contabilística e Relato 

Financeiro; princípios contabilísticos. 2. Patrimônio: componentes patrimoniais, 

ativo, passivo e situação líquida. Equação fundamental do patrimônio. 3. Fatos 

contábeis e respectivas variações patrimoniais. 4. Sistema de contas, contas 

patrimoniais e de resultado. Plano de contas. 5. Escrituração: conceito e métodos; 

partidas dobradas; lançamento contabilístico – rotina, fórmulas; processos de  

 



                                

 

escrituração/lançamento. 6. Provisões Ativas e Passivas, tratamento das 

Contingências Ativas e Passivas. 7. Políticas Contabilísticas, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erro. 8. Ativos: estrutura, grupamentos e classificações, 

conceitos, processos de avaliação, registos contábeis e evidenciações. 9. Passivos: 

conceitos, estrutura e classificação, conteúdo das contas, processos de avaliação, 

registos contábeis e evidenciações. 10. Patrimônio líquido: capital social, 

adiantamentos para aumento de capital, ajustes de avaliação patrimonial, ações em 

tesouraria, prejuízos acumulados, reservas de capital e de lucros, cálculos, 

constituição, utilização, reversão, registos contábeis e formas de evidenciação 11. 

Balancete de verificação: conceito, forma, apresentação, finalidade, elaboração. 12. 

Ganhos ou perdas de capital: alienação e baixa de itens do ativo. 13. Tratamento 

das Participações Societárias, conceito de coligadas e controladas, definição de 

influência significativa, métodos de avaliação, cálculos, apuração do resultado de 

equivalência patrimonial, tratamento dos lucros não realizados, recebimento de 

lucros ou dividendos de coligadas e controladas, contabilização. 14. Apuramento e 

tratamento contábil da mais valia, do goodwill e do deságio: cálculos, amortizações 

e forma de evidenciação. 15. Redução ao valor recuperável, mensuração, registo 

contábil, reversão. 16. Tratamento das Depreciações, amortização, conceitos, 

determinação da vida útil, forma de cálculo e registos. 17. Reavaliação, reparo e 

conservação de bens do ativo, gastos de capital versus gastos do período. 18. 

Debêntures, conceito, avaliação e tratamento contábil. 19. Tratamento das partes 

beneficiárias. 20. Operações de títulos descontados, cálculos e registos contábeis. 

21. Operações financeiras ativas e passivas, tratamento contábil e cálculo das 

variações monetárias, das receitas e despesas financeiras, empréstimos e 

financiamentos: apropriação de principal, juros transcorridos e a transcorrer. 22. 

Despesas antecipadas, receitas antecipadas. 23. Folha de pagamento: elaboração e 

contabilização. 24. Passivo atuarial, depósitos judiciais, definições, cálculo e forma 

de contabilização. 25. Operações com mercadorias, fatores que alteram valores de 

compra e venda, forma de registo e apuração do custo das mercadorias ou dos 

serviços vendidos. 26. Tratamento de operações de arrendamento mercantil. 27.  



                                

 

Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação Descontinuada e Propriedade 

para Investimento, conceitos e tratamento contábil. 28. Ativos Intangíveis, conceito, 

apropriação, forma de avaliação e registos contábeis. 29. Tratamento dos saldos 

existentes do ativo diferido e das Reservas de Reavaliação. 30. Apuração do 

Resultado, incorporação e distribuição do resultado, compensação de prejuízos, 

tratamento dos dividendos e juros sobre capital próprio, transferência do lucro 

líquido para reservas, forma de cálculo, utilização e reversão de Reservas. 31. 

Demonstrações Contabilísticas, obrigatoriedade de apresentação e elaboração de 

acordo com SNCRF. 32. Balanço Patrimonial: obrigatoriedade, apresentação; 

conteúdo dos grupos e subgrupos. 33. Demonstração do Resultado do Exercício, 

estrutura, evidenciação, características e elaboração. 34. Apuração da receita 

líquida, do lucro bruto e do resultado do exercício, antes e depois da provisão para 

o Imposto Único sobre o Rendimento. 35. Demonstração de Mutações do 

Patrimônio Líquido, forma de apresentação e conteúdo. 36. Demonstração do Fluxo 

de Caixa: obrigatoriedade de apresentação, métodos de elaboração e forma de 

apresentação. 37. Demonstração do Imposto Sobre o Valor Acrescentado IVA: 

conceito, forma de apresentação elaboração. 38. Análise das Demonstrações. 39. 

Contabilidade das instituições financeiras.  

ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL:  

ECONOMIA 

1. Introdução à Economia; conceitos e princípios econômicos. 2. Sistema 

econômico. 3. Macro e micro economia. 4. Fatores de produção 5. Políticas 

econômicas restritivas e expansionistas. 6. Economia do setor empresarial. 7. 

Economia do setor público. 8. Economia cabo-verdiana. 9. Desenvolvimento 

econômico.  

COMÉRCIO INTERNACIONAL  

1. Políticas comerciais. Protecionismo e livre cambismo. Políticas comerciais 

estratégicas; Comércio internacional e desenvolvimento econômico; Barreiras  



                                

 

tarifárias; Modalidades de Tarifas. Formas de protecionismo não tarifário. 2. A 

Organização Mundial do Comércio (OMC): Objetivos, funções, princípios e 

estrutura e funcionamento; O Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT-

1994); O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS). Princípios básicos, 

objetivos e alcance. 3. Sistemas preferenciais; O Sistema Geral de Preferências 

(SGP); O Sistema Global de Preferências Comerciais (SGPC) 4. Integração 

comercial: zona de preferências tarifárias; área de livre comércio; união aduaneira; 

Principais Acordos regionais de comércio e a Organização Mundial de Comércio 

(OMC): o Artigo 24º do GATT; Integração comercial de Cabo Verde no continente 

africano. Objetivos e estágio atual de integração. 5. Tarifa externa comum: 

aplicação; principais exceções; Regras de origem. 6. Práticas desleais de comércio; 

Defesa comercial. Medidas Antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas 

comerciais. 7. Instituições intervenientes no comércio exterior em Cabo Verde. 9. 

Contratos de Comércio Internacional. 10. Benefícios fiscais aduaneiros. 11. Base 

tributável e fato gerador na importação; Artigo 7º do GAT. 12. Termos 

Internacionais de Comércio (INCOTERMS). 13. Regimes econômicos aduaneiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

ANEXO II  

Atribuições do cargo de Técnico de Receitas Nível I                                    

(Versão proposta na adequação de Cargos e Carreiras ao PCCS) 

São atribuições dos integrantes do cargo de Técnico de Receitas Nível I:  

I - no exercício da competência da Administração Tributária e do Controle 

Aduaneiro, em caráter privativo:  

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e concretizar o 

despacho aduaneiro;  

b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo 

administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou 

compensação de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais;  

c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na 

legislação específica, apreensão de mercadorias, livros, documentos, 

materiais, equipamentos e assemelhados;  

d) auditar atos e procedimentos (contabilísticos, financeiros e de outras 

naturezas) de sociedades empresariais, empresários, órgãos públicos, 

entidades, fundos e demais contribuintes, observados os limites da 

legislação em vigor; 

e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da 

legislação tributária ou supervisioná-las quando exercidas por outros 

funcionários das Administração Tributária;  

 

 

 

 



                                

 

f) Averiguar da regularidade da utilização ou destino das mercadorias 

importadas ao abrigo de regimes favoráveis de fiscalidade;  

II - Em caráter geral e concorrente, poderão exercer outras atribuições, 

desde que inerentes às competências da Administração Tributária de Cabo 

Verde, em especial aquelas elencadas entre as atribuições dos Técnicos de 

Receitas. 

 



                                

 

ANEXO III  

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

  
 

  

 

Europass-Curriculum 
Vitae 

Insira a sua fotografia. (facultativo, ver instruções)  

  

Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Apelido(s) Nome(s). Facultativo (ver instruções) 

Morada(s) Rua, número, código postal, localidade, país. Facultativo (ver instruções) 

Telefone(s) Facultativo (ver instruções) Telemóvel: Facultativo (ver instruções) 

Fax(es) Facultativo (ver instruções) 

Correio(s) electrónico(s) Facultativo (ver instruções) 
  

Nacionalidade Facultativo (ver instruções) 
  

Data de nascimento Facultativo (ver instruções) 
  

Sexo Facultativo (ver instruções) 
  

  
  

Experiência profissional  
Comece por indicar a experiência profissional mais recente; a cada posto profissional pertinente 
deverá corresponder uma entrada separada. Facultativo (ver instruções) 

  

Datas  

Função ou cargo ocupado  

Principais actividades e 
responsabilidades 

 
Principais resultados obtidos no 

exercício da função  

 

  

Nome e morada do empregador  

Tipo de empresa ou sector  
  

Educação e formação  
 

Comece por indicar a formação mais recente; a cada curso pertinente que tenha concluído deverá 
corresponder uma entrada separada. Facultativo (ver instruções)  

Datas  



                                

Designação da qualificação atribuída  

Classificação obtida  

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Facultativo (ver instruções) 

  

Aptidões e competências 
pessoais 

 

  

Língua(s) materna(s) Indique a(s) sua(s) língua(s) materna(s) 
  

Outra(s) língua(s)  

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 

Nível europeu (*)  Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  

Língua            

Língua            

Nível do Quadro Europeu Comum de 
Referência (CECR)* 

  

Utilizador Básico Utilizador 
Independente 

Utilizador Avançado 

A1 Inicial B1 Intermédio C1 Fluente eficaz 

A2 Básico B2 Indendente C2 Fluente estruturado 
 

  

Aptidões e competências sociais Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas (inclua os critérios 
Colaboração, Motivação, Orientação para o Cidadão e para o Serviço Público, Sensibilidade Social) 

  

Aptidões e competências de 
organização 

Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas (Inclua os critérios 
Liderança, Orientação Estratégica, Orientação para Resultados, Gestão da Mudança e Inovação)  

  

Aptidões e competências técnicas Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas. (Inclua competências 
técnicas diretamente relacionadas com o cargo em causa) 

  

Aptidões e competências 
informáticas 

Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas. Facultativo (ver 
instruções) 

  

Aptidões e competências artísticas Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas. Facultativo (ver 
instruções) 

  

Outras aptidões e competências Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas. Facultativo (ver 
instruções) 

  

Carta de condução Inclua nesta rubrica a(s) cartas de condução das quais é titular, especificando, se pertinente, a 
categoria de veículo. Facultativo (ver instruções) 

  

Informação adicional Inclua nesta rubrica qualquer outra informação pertinente: por exemplo, pessoas de contacto, 
referências, etc. Facultativo (ver instruções). 

  

Anexos Enumere os anexos ao CV. Facultativo (ver instruções) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pt


                                

 

ANEXO IV  

CANDIDATURA ATRAVÉS DA BOLSA DE QUALIFICAÇÃO E 

EMPREGO (BQE) 

1º - Após o Login, entre no separador “NHA DOSSIER”. 

2º - Escolha a opção “BQE”. 

3º - Abra a barra “Informação Profissional” 

 

 

4º - Preencha correctamente a Ficha de “Informação Profissional”, fazendo o 

upload dos seus anexos.  

Atenção ao limite máximo do anexo!  

Atenção aos campos obrigatórios! 

Ao finalizar o preenchimento da ficha de Informação Profissional, não se esqueça 

de “Gravar” (no final da ficha). 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

5º - Depois de ter carregado as suas informações na BQE. Abra a barra “Ofertas de 

Emprego”. 

6º - Selecciona a “Oferta de Emprego” a qual deseja candidatar. 

 

 



                                

 

7º - Prima “Efectuar Candidatura” para submeter a sua candidatura. 

8º - Após submeter a candidatura, carregue em “Fechar”. Volte a barra principal e 

escolha “As minhas Candidaturas”, e certifique que a sua candidatura foi efectuada 

com sucesso. 

 

 

 

 Candidatura Efectuada! 
 


