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REGULAMENTO DE CONCURSO DE RECRUTAMENTO (ID1086) 

DIRETOR(A) 

 

O recrutamento de trabalhadores para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) obedece 
a um procedimento concursal nos termos do artigo 36.º dos seus Estatutos. 

 

1. REGIME DE CONTRATAÇÃO 

Nos termos do artigo 35.º dos Estatutos da CMVM (ECMVM) aos trabalhadores da CMVM é aplicado o 
regime do contrato individual de trabalho. 

A relação de trabalho a constituir com a CMVM está sujeita ao regime do Código do Trabalho, sendo o 
cargo de direção exercido em regime de comissão de serviço, pelo prazo de 3 anos, renovável. 

Para o candidato selecionado que já tenha vínculo com a CMVM é obrigatoriamente adotada a 
modalidade de comissão de serviço que envolve garantia de emprego, assegurando-se que, no caso de 
cessação da comissão de serviço, o trabalhador regressa à posição profissional que detinha 
anteriormente.   

O candidato selecionado que não tenha vínculo anterior com a CMVM é contratado em regime de 
comissão de serviço por um período de 3 anos, renovável, que pode envolver garantia de emprego em 
caso de cessação da comissão de serviço, sendo nesse caso celebrado um contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, ficando o trabalhador desde logo contratado para, após o termo da comissão de 
serviço, exercer a atividade própria correspondente à posição profissional que tenha sido acordada. 

Os trabalhadores da CMVM exercem as suas funções em regime de exclusividade, estando sujeitos ao 
regime de incompatibilidades e impedimentos previsto nos Estatutos da CMVM (aprovados pelo Decreto-
Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro). 

2. LOCAL DE TRABALHO 

O local de trabalho situa-se na sede da CMVM, em Lisboa. 

3. ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO 

O anúncio de recrutamento estabelece os requisitos de admissão e qualificações que enquadram o perfil 
profissional pretendido, designadamente: 

a. Os requisitos mínimos obrigatórios ao nível das habilitações e experiências profissionais, cuja 
inobservância determina a exclusão da candidatura; 

b. Os requisitos ao nível de competências comportamentais e/ou técnicas; 

c. As condições preferenciais, cuja observância pode melhorar o posicionamento relativo dos 
candidatos. 

O anúncio de recrutamento estabelece ainda o modo e condições de apresentação da candidatura. 

Só serão contactados os candidatos que preencham os requisitos mínimos definidos no perfil, não 
vinculando o anúncio à decisão de contratação pela CMVM. 

4. FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

As candidaturas deverão ser formalizadas eletronicamente através de plataforma disponível no site da 
CMVM (em ‘A CMVM | Carreiras’), contendo, em anexo, (i) uma carta de motivação (máx. 500 palavras) 
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(ii) curriculum vitae detalhado (português ou inglês) e (iii) um texto onde o candidato apresente a sua 
visão sobre a) a supervisão de emitentes e sobre b) a promoção e desenvolvimento do mercado, 
detalhado, até à data / hora fixada no anúncio de recrutamento. 

Não serão aceites candidaturas que não contenham os referidos elementos ou que sejam submetidas 
após a data / hora limite. 

O candidato selecionado terá que apresentar até à data de assinatura do contrato de trabalho um 
certificado do registo criminal. 

No momento da admissão, será solicitada a assinatura de uma declaração de tomada de conhecimento 
e adesão ao Regulamento Interno, ao Código de Conduta e Ética e ao Código de Boas Práticas 
Administrativas (instrumentos disponíveis para consulta na página eletrónica da CMVM, em 
www.cmvm.pt). 

Em caso de dificuldade no preenchimento ou no envio da candidatura eletrónica deverá ser contactado 
o Departamento de Recursos Humanos da CMVM através do seguinte endereço de correio eletrónico: 
recrutamento@cmvm.pt. 

5. FASES E MÉTODOS DE SELEÇÃO 

O procedimento de seleção de candidatos será composto pelas seguintes fases: 

a) Avaliação curricular, aplicada à totalidade dos candidatos, pela qual se procederá à análise da 
informação prestada, nomeadamente através do curriculum vitae, da carta de motivação (é 
relevante o modo como estes evidenciem, de forma clara, as experiências e conhecimentos 
requeridos) e um texto onde o candidato apresente a sua visão sobre a) a supervisão de 
emitentes e sobre b) a promoção e desenvolvimento do mercado, bem como de outros elementos 
fornecidos no processo de candidatura, designadamente no que se refere aos pontos 1. e 3. dos 
requisitos de admissão e qualificações. Desta avaliação resulta uma classificação dos 
candidatos, podendo também daí resultar a desclassificação de candidatos; 
 

b) Entrevista, aplicada apenas a parte dos candidatos aprovados na fase anterior, a convocar por 
tranches sucessivas, cada qual com um máximo de oito candidatos, por ordem decrescente de 
classificação da avaliação curricular, na qual se pretende avaliar a prestação dos candidatos ao 
nível das competências técnicas e comportamentais. Quando as necessidades de recrutamento 
se considerem satisfeitas através deste método, é dispensada a aplicação da entrevista aos 
restantes candidatos. Pode ser realizada mais do que uma entrevista, podendo a primeira ser 
realizada por via telemática. 

 

Poderão ser realizadas provas de conhecimentos e competências se assim for determinado. 

Cabe ao Conselho de Administração da CMVM a decisão sobre o trabalhador a contratar, baseada na 
avaliação da adequação do candidato ao perfil e necessidades, em face dos elementos recolhidos ao 
longo de todas as fases do procedimento e ao parecer do júri. 

6. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O Conselho de Administração pode deliberar extinguir o procedimento de recrutamento quando as razões 
que o motivaram deixarem de existir, por manifesta impossibilidade de satisfazer as necessidades que o 
fundaram por inexistência ou insuficiência de candidatos qualificados, ou em quaisquer outras 
circunstâncias devidamente fundamentadas. 

7. CONSTITUIÇÃO DE BOLSA 

Os candidatos que integrem a pool final e não sejam selecionados, integrarão, salvo se expressamente 
optarem em sentido contrário, uma bolsa que poderá ser considerada pelo Conselho de Administração, 
no prazo de um ano, para o preenchimento de uma eventual vaga em função com perfil compatível. 

A qualquer momento os candidatos podem retirar a sua candidatura e/ ou eliminar a sua ficha de 
candidato na plataforma referida em 4. 
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