Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais

TÉCNICOS SUPERIORES DE ESTATÍSTICA (M/F)
O Instituto Nacional de Estatística pretende contratar três Técnicos (as) Superiores de Estatística em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Departamento de Estatísticas
Demográficas e Sociais, para o preenchimento de vagas efetivas constantes do seu Mapa de Pessoal, nos
termos dos nºs 2 e 4 do artigo 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro e artigos 38º e 47º da Lei nº 66B/2012, de 31 de dezembro (Lei do OE/2013),
O Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais do Instituto Nacional de Estatística é responsável
pela produção de um vasto conjunto de informação que concorre para a análise das dinâmicas económica e
social do País e para a formulação de políticas públicas e privadas, nomeadamente no contexto das
Condições de Vida das Famílias; do Mercado de Trabalho; da Demografia; da Educação e Formação; da
Inovação e do Conhecimento; e do Desenvolvimento Regional.
Esta informação estatística é em larga medida objeto também de reporte regular ao Eurostat e a outras
instituições internacionais, sendo de grande exigência em termos de profissionalismo, de conhecimentos
técnicos e de sentido ético e de responsabilidade
Nº de Postos de Trabalho: Três
Referência: DES/TSE - II/2013
Local de Trabalho: INE- Lisboa
Habilitações literárias: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura em Economia, Gestão, Estatística, Matemática Aplicada à Economia
e Gestão, Sociologia ou Psicologia Social e das Organizações.
Remuneração: Constante da legislação em vigor (artigo 38º da Lei do OE/2013)
Caraterização do posto de trabalho:
Participar nas atividades desenvolvidas no Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais, nomeadamente
no desenvolvimento dos subsistemas das estatísticas demográficas, das estatísticas do rendimento, da despesa e
do património das famílias e das estatísticas das condições e qualidade de vida das famílias, através de:

?
Operacionalização de inquéritos;
?
Apropriação e análise de informação administrativa para fins estatísticos
?
Tratamento e análise da informação e divulgação de resultados;
?
Realização de estudos de caráter concetual e analítico
Requisitos específicos:
a) Experiência de informática na ótica do utilizador, com especial relevo em software de exploração de bases de
dados e de análise estatística e econométrica;
b) Domínio da língua inglesa (escrita e falada);
c) Facilidade de escrita e capacidade para a elaboração de relatórios
Condições preferenciais:
a)
b)
c)
d)

Grau académico superior ao de licenciatura;
Experiência profissional no âmbito de estudos sobre a economia e a sociedade portuguesa;
Conhecimentos no domínio das políticas económicas e sociais nacionais e europeias;
Conhecimento do Sistema Estatístico Nacional e do Sistema Estatístico Europeu

Requisitos gerais de admissão sob pena de exclusão do processo:
a) Possuir relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado;
b) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar interdito para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar;

Método de seleção a utilizar:
Utilização faseada dos seguintes métodos de seleção
a) Avaliação Curricular
b) Prova de conhecimentos específicos relacionados com a caraterização do posto de trabalho e com o Sistema
Estatístico Nacional, e Prova de Inglês
c) Avaliação Psicológica
d) Entrevista Publica de Seleção
Nota: A não aprovação numa das fases, pela ordem indicada, implica a exclusão do candidato do procedimento concursal

Formalização das Candidaturas:
1) As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao Presidente do Júri,
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio em carta registada, com aviso de recepção
expedido até ao termo do prazo fixado, para a seguinte morada: INE - DRH - Av. António José
de Almeida, nº 5 , 1000-043 LISBOA
2) Do requerimento de candidatura devem constar os seguintes elementos: identificação completa,
número de contribuinte fiscal, morada completa e número de telefone, habilitações académicas,
situação profissional atual, menção expressa à existência de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado e referência do procedimento concursal a que se candidata.
3) Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes elementos, sob pena de exclusão:
a) Curriculum vitae atualizado à data da publicação do presente anúncio, detalhado,
devidamente datado e assinado conforme assinatura constante do Documento de
Identificação (BI ou Cartão do Cidadão);
b) Fotocópia simples, legível, do certificado ou diploma comprovativo da titularidade da
licenciatura na área exigida no presente concurso (cfr. descrição habilitação);
c) Fotocópias simples, legíveis, dos Certificados de Ações de Formação Profissional
(com indicação das datas da sua realização e nº de horas);
d) Declaração com o valor da remuneração ou nível remuneratório que aufere.
Composição do Júri:
Presidente: Licenciada, Maria Leonor Miguéis Pereira, Diretora do Departamento de Estatisticas Demográficas
e Sociais
Vogal: Licenciada, Maria Emília Ferreira Vaz Saleiro, Diretora Adjunta do Departamento de Estatisticas Demográficas
e Sociais
Vogal: Licenciada, Maria Madalena Martins Norte de Oliveira, Diretora Adjunta do Departamento de
Recursos Humanos
Informações Gerais:
Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a
apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

Prazo de candidatura:
4 de julho de 2013

