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I. Notas Iniciais 

As candidaturas ao procedimento concursal são apresentadas exclusivamente por via eletrónica, através do 

preenchimento direto do formulário de candidatura e submissão dos documentos solicitados.  

Para efeitos de submissão da sua candidatura ao procedimento concursal deverá aceder à página eletrónica do 

INEM, I.P., em www.INEM.pt / separador > Recrutamento > Procedimentos Concursais a decorrer.  

 

 

 

 

O candidato deve selecionar o procedimento que pretende concorrer e através do “Formulário de 

candidatura” disponível no portal, clicar em Submissão/Consulta online, na opção “Submeter”, para aceder 

ao formulário de candidatura e efetuar o respetivo preenchimento.  

O candidato, após submissão, passa a ter acesso à candidatura submetida e à informação decorrente do 

procedimento a que se candidatou ao clicar em Submissão/Consulta online, na opção “Consultar 

Candidatura”. 

 

A partir do momento em que termina o período de candidatura o candidato apenas terá acesso à opção 

“Consultar Candidatura(s)”  
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II. Recomendações Gerais 

1. Antes de iniciar o preenchimento do formulário de candidatura deve ler cuidadosamente o Aviso/OE e 

previamente digitalizar os documentos de entrega obrigatória*, num dos seguintes formatos: pdf, jpg ou zip 

e com um tamanho máximo de 5 MB:  

• Curriculum vitae (CV)* 

• Certificado de habilitações * 

• Comprovativos diplomas/certificados de formação profissional (num único documento) * 

• Declaração ou requerimento*: 

i.  Declaração, no caso de ser trabalhador oriundo de outro organismo, emitida pelo órgão ou serviço de origem (de 

acordo com alínea ii), d) do nº1 Artigo 19.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30/4); Nota: A Declaração emitida pelo 

órgão ou serviço de origem deve estar atualizada à data do Aviso. 

ii. Requerimento modelo 1 (disponível nesta área) - no caso de ser trabalhador do INEM em CTFP por tempo 

indeterminado;  

iii. Requerimento modelo 3 - (disponível nesta área) no caso de ser titular de relação jurídica de emprego público a 

termo ou não ser detentor de qualquer relação jurídica de emprego público. (Este modelo é apenas utilizado nos 

recrutamentos onde não é exigido o vínculo de emprego público previamente constituído) 

• Outros documentos que considere relevantes para apreciação do seu mérito.  

• Declaração de incapacidade, sob compromisso de honra, nos termos do art. 6º do DL 29/2001, de fevereiro. 

2. Deverá ser tida especial atenção, garantindo que todos os documentos de entrega obrigatória são 

submetidos em condições legíveis. 

3. Para efeitos de realização de candidatura deve aceder ao formulário através dos browsers, Google Chrome 

Microsoft Edge ou Mozilla Firefox. 

4. Os campos identificados com um “*” são de preenchimento obrigatório. 

5. Ao submeter a candidatura irá receber um email a confirmar que o registo foi efetuado com sucesso e com 

a atribuição de uma referência que constitui a identificação da candidatura.  

6. Esta referência vai estar disponível na área de “Consultar candidatura(s)” que poderá ser necessária em fases 

subsequentes do procedimento concursal. 

7. A informação aqui constante não dispensa a leitura da legislação aplicável ao procedimento concursal. 
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III. Formulário de Candidatura 

O formulário de candidatura está organizado pelos seguintes Grupos: 

Grupo 1 - Dados Pessoais  

Grupo 2 - Nível Habilitacional  

Grupo 3 - Situação jurídico/Funcional do trabalhador  

Grupo 4 - Experiência Profissional e Funções Exercidas 

Grupo 5 - Formação Profissional 

Grupo 6 - Avaliação de Desempenho  

Grupo 7 - Outros Requisitos 

Grupo 8 - Requisitos de admissão 

Grupo 9 - Necessidades Especiais 

Grupo 10 - Declaração do candidato do artigo 19.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril 

Grupo 11 - Opção por métodos de seleção 

Grupo 12 - Documentos 

Grupo 1 - Dados Pessoais  

 

O candidato deverá preencher os campos referentes aos seus dados pessoais, assegurando que os mesmos 

estão corretos. Nota Importante: Neste grupo, realça-se a importância do registo correto dos dados, 

nomeadamente o endereço eletrónico, já que toda a comunicação no âmbito do presente procedimento será 
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efetuada exclusivamente por esta via. Caso exista necessidade de alteração no preenchimento do formulário, 

pode, durante o período de candidatura aceder à opção: “Consultar candidatura(s)” e retificar os dados. 

Grupo 2 – Nível Habilitacional  

 

 

O candidato deverá selecionar a opção correspondente ao seu nível habilitacional e identificar o respetivo 

curso ou área de formação. 

 

Grupo 3 – Situação jurídico/Funcional do trabalhador  

 

O candidato deve assinalar uma das opções e, consoante a opção assinalada, ficam disponíveis outras caixas 

para o seu preenchimento. Designadamente: 

• Se assinalar. 
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• Se assinalar. 

 

Grupo 4 - Experiência Profissional e Funções Exercidas 

O candidato ao assinalar uma das opções e, consoante a opção assinalada, ficam disponíveis outras caixas para 

o seu preenchimento. Designadamente, o Grupo 5 - Formação Profissional e o Grupo 6 - Avaliação de 

Desempenho  

• Se assinalar “Sim” no Grupo 4: 
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O candidato deve indicar os cursos/ ações de formação diretamente e indiretamente relacionadas com a atividade 

do posto de trabalho a preencher com a seguinte descrição:  

Ex: Curso de “x”, organizado pelo(a) “organismo, entidade”, realizado dd/mm/aaaa), duração “x” horas e 
selecionar o total de horas dos cursos. 
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• Se assinalar “Não” no Grupo 4: fica disponível outra caixa para o seu preenchimento. Designadamente: 
Grupo 5 - Formação Profissional 

 

Grupo 7 - Outros Requisitos, (por exemplo Conhecimentos de Excel, mas dependem dos requisitos de cada 

procedimento concursal) 

 

Grupo 8 - Requisitos de Admissão 

 

Este campo é obrigatório sendo que o candidato ao assinalar a opção “Sim”, estará a declarar que reúne os 

Requisitos para a constituição do vínculo de emprego público. 

Artigo 17.º 
Requisitos relativos ao trabalhador 
1 - Além de outros requisitos especiais que a lei preveja, a constituição do vínculo de emprego público depende da reunião, pelo trabalhador, dos seguintes requisitos: 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;  
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
2 - A nacionalidade portuguesa para o desempenho de funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas no n.º 2 do artigo 15.º da Constituição. 
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Grupo 9 - Necessidades Especiais  

Se assinala “Sim” ficam disponíveis as seguintes caixas. 

 

Se assinala “Sim” o candidato deve identificar o respetivo grau de incapacidade (%), se necessita de condições 

especiais e submeter a declaração correspondente ao atestado de incapacidade. 

 

Grupo 10 - Declaração do candidato de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril 

 

Este campo é obrigatório sendo que o candidato ao assinalar a opção “Sim”, estará a declarar a veracidade dos 

elementos constantes da sua candidatura. 

Artigo 19.º 
Forma de apresentação da candidatura 
1 - A apresentação da candidatura é efetuada preferencialmente em suporte eletrónico, através do preenchimento de formulário que contém, entre outros, os seguintes ele-
mentos: 
(…) 
g) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos constantes da candidatura. (…)  

Grupo 11. - Opção por Método de Seleção 
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Grupo 12- Documentos a submeter 

 

 

Nota: Os Grupos indicados podem apresentar alguns ajustamentos, de acordo com os requisitos específicos do 

procedimento concursal. 
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IV. Conclusão do Preenchimento do Formulário 

Ao concluir o preenchimento do formulário, no separador do procedimento concursal ao qual se pretende 

candidatar, para entregar a sua candidatura deve pressionar no botão “Submeter”. 

1. O preenchimento do formulário de candidatura permite a sua interrupção e retomá-lo num momento 

posterior, bastando para o efeito pressionar no botão “Continuar mais tarde”, no final do formulário de 

candidatura.  

 

2. No caso de pressionar no botão “Guardar”, vai rececionar na sua caixa de correio eletrónico o seguinte 
texto*:  

 

*(referência é de acordo com o procedimento concursal): 
 

3. Neste caso, ao aceder novamente ao formulário e pressionar no botão “Continuar a preencher” é 

apresentado um écran onde solicita o seu e-mail e de seguida vai rececionar na sua caixa de correio eletrónico 

um código secreto* (ver abaixo) devendo-o colocar na caixa que o vai permitir voltar ao preenchimento. 

 

*Na sua caixa de correio eletrónico o código secreto é lhe enviado com o seguinte texto 
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4. No final do preenchimento do formulário de candidatura e se todos os campos obrigatórios estiverem 

corretamente preenchidos deve pressionar no botão, “Enviar”, onde é apresentada a seguinte mensagem:

  

5. O candidato vai receber na sua caixa de correio a confirmação da submissão da candidatura com um número 

de processo da respetiva candidatura que acabou de formalizar e que serve de comprovativo. Este número 

de processo/ referência vai estar disponível na área de Submissão/Consulta online na opção “Consultar 

Candidatura(s)” para utilização, caso seja solicitado, em fases subsequentes do recrutamento.  

6. A submissão de candidaturas cessa às 23h59m do último dia do prazo estabelecido para entrega da 

candidatura, conforme definido na oferta publicitada na BEP.  

7. O candidato pode aceder novamente à sua candidatura através do “Formulário de candidatura” disponível 

no portal e clicar em Submissão/Consulta online onde terá acesso a duas opções: 

 

No caso em concreto vai clicar em “Consultar Candidatura(s)" e vai ser apresentada a seguinte caixa 

 

Após colocar o seu e-mail irá receber um código secreto na sua caixa eletrónica para colocar na caixa. 
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Seguidamente entra na sua área de candidatura: 

 

8. O candidato passa a ter acesso à candidatura submetida e à informação decorrente do procedimento a que 

se candidatou conforme disponível no écran acima. Enquanto estiver a decorrer o período de candidatura o 

candidato pode “Reabrir candidatura” e alterar os campos preenchidos.  

9. Para qualquer esclarecimento adicional, não hesite em contactar o endereço de correio eletrónico 

recrutamento.dgrh@inem.pt , com a Indicação código da BEP do concurso a que se candidata, referência de 

candidatura e nome completo, dentro do prazo de candidatura. 

 

Nota: Este endereço eletrónico destina-se exclusivamente para questões e esclarecimentos no âmbito dos procedimentos concursais 

a decorrer no INEM, I.P. Para outros assuntos deve ser utilizado o email geral: dgrh@inem.pt . 
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