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Nota prévia

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro a 
reforma da Administração Pública, no sentido da concretização da 
descentralização administrativa, dá um novo passo em frente, 
através da criação das Estruturas de Pré-desconcentração Adminis-
trativa. 
As Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa permitirão a 
uniformização e a harmonização da malha de serviços periféricos da 
Administração Estatal, bem como o surgimento de massa crítica 
local apta a assegurar o desempenho de novas e maiores responsabi-
lidades por parte dos serviços locais do Estado, criando condições 
para uma melhor prestação de serviços públicos às populações locais 
e o surgimento de condições efectivas para a implantação do Poder 
Local democrático na RDTL.
Após a sua consagração legal, por via do Decreto-Lei n.º4/2014, de 
22 de Janeiro, a instituição das Estruturas de Pré-desconcentração 
Administrativa dependerá do recrutamento dos respectivos dirigen-
tes, denominados de Gestores Distritais e Secretários dos Gestores 
Distritais,  os quais serão os principais responsáveis pela liderança 
das novas estruturas administrativas locais e pelo sucesso da imple-
mentação da Política de Descentralização Administrativa e Poder 
Local, nos respectivos distritos.

Recrutamento dos Gestores Distritais
e dos Secretários dos Gestores Distritais
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Não. Se o Conselho Consultivo Local não emitir parecer dentro do 
prazo de cinco dias, o Grupo Técnico Permanente envia as candida-
tura, acompanhadas de todos os documentos e pareceres que quanto 
aos candidatos haja recebido, através do Ministro da Administração 
Estatal, para o Conselho de Ministros.

Se os Conselhos Consultivos Locais não emitirem
parecer o processo �ca parado?

Quem escolhe os Gestores Distritais
e os Secretários dos Gestores Distritais?

A escolha, em concreto, dos Gestores Distritais e dos Secretários dos 
Gestores Distritais incumbe ao Conselho de Ministros.

A Resolução n.º 14/2014, de 14 de Maio veio estabelecer as regras a 
que o Procedimento Especial de Selecção dos Dirigentes das Estru-
turas de Pré-desconcentração Administrativa obedecerá, operacion-
alizando os dispositivos legais constantes do artigo 13.º do Decreto-
Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro, sendo o seu conhecimento funda-
mental para todos quantos se proponham apresentar a respectiva 
candidatura quer a Gestor Distrital quer a Secretário do Gestor 
Distrital.
Com a presente publicação procuramos contribuir para o esclareci-
mento de algumas das dúvidas que poderão surgir quanto ao 
procedimento especial de selecção dos Gestores Distritais e Secre-
tários dos Gestores Distritais, contribuindo para a transparência do 
procedimento e para o fortalecimento do interesse de potenciais 
candidatos a estas posições, no entanto, o conteúdo da mesma não 
substitui o estudo do Decreto-Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro, nem 
da Resolução n.º 14/2014, de 14 de Maio, nem é vinculativo para 
para os órgãos que no futuro terão a responsabilidade de conduzir o 
refererido processo.
A tramitação do procedimento especial de selecção dos dirigentes 
das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa pretende ser 
aberta, transparente e participada, de forma a reforçar a sua credibi-
lidade e a autoridade de todos quantos venham a ser seleccionados 
para o desempenho das funções de Gestor Distrital e de Secretário 
do Gestor Distrital.

Díli, Maio de 2014

Tomás do Rosário Cabral
Secretário de Estado da Descentralização Administrativa
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Qual é o objecto da proposta?

A Resolução do Governo nº. 4/2014, de 14 de Maio,  procura opera-
cionalizar o procedimento especial de selecção dos Gestores e Secre-
tários dos Gestores Distritais, de acordo com o enquadramento já 
fixado pelo Decreto-Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro;

De quanto tempo dispõem os
Conselhos Consultivos Locais para

se pronunciarem quanto aos candidatos?

Os Conselhos Consultivos Locais disporão do prazo de cinco dias 
para emitirem os seus pareceres.

Quantas fases compreende o processo especial 
de selecção?

O processo especial de selecção compreende três fases:

1. Fase de candidaturas;
2. Fase de avaliação;
3. Fase de escolha;

Em que consiste a fase de candidaturas?

A fase de candidaturas compreende as seguintes diligências:

1. Publicitação do aviso de abertura do procedimento, através
 de aviso;
2. Designação dos membros da Comissão Especial de Selecção;
3. Apresentação de candidaturas documentalmente instruídas;
4. Afixação das listas de candidatos às posições de Gestor e
 Secretário do Gestor Distrital;

Os Conselhos Consultivos Locais
pronunciam-se quanto a todos os candidatos?

Não, os Conselhos Consultivos Locais pronunciam-se, apenas, 
quanto aos candidatos que concorram a posições no respectivo 
distrito.
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A fase de candidaturas inicia-se com a publicação na 2.ª Série do 
Jornal da República de um Aviso de Abertura do Procedimento,
contendo as seguintes informações:

a) Identificação do acto que autoriza o procedimento e a enti-
 dade que o realiza;

b) Identificação dos postos dirigentes a ocupar e a relação 
 jurídica de emprego a constituir;

c) Identificação dos locais onde as funções serão exercidas;

d) Identificação dos termos de referência dos postos a ocupar;

e) Requisitos de admissão previstos pelos artigos 14.º ou 15.º,
 conforme o posto a ocupar, do Estatuto Orgânico das Estru-
 turas de Pré-desconcentração administrativa;

f) Indicação sobre a necessidade de se encontrar previamente
  estabelecida uma relação jurídica de trabalho na adminis-
 tração pública;

g) Nível habilitacional exigido e área de formação profissional
 exigidos;

h) Experiência profissional exigida;

i) Forma e prazo de apresentação da candidatura;

j) Local e endereço postal do local onde deve ser apresentada
 a candidatura;

Pode-se requerer revisão da decisão de revisão?

Não. Só pode pedir-se revisão do exame escrito uma única vez.

Como se publicitam as listas de
classi�cação dos exames escritos?

Depois de decorrido o prazo para a apresentação de requerimento 
de revisão do exame escrito, o Grupo Técnico Permanente envia aos 
Conselhos Consultivos Locais as listas de candidatos aprovados no 
exame escrito, para que emitam parecer quanto aos candidatos.

Qual o prazo para a revisão do exame escrito?

A revisão de exame concretiza-se no prazo máximo de 48 horas, 
contadas da entrada do requerimento de revisão.

Como se inicia a fase de candidaturas?
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Qual o prazo para requerer a 
revisão do exame escrito?

Os candidatos podem requerer a revisão do respectivo exame escrito 
no prazo de 48 horas, contadas da data de entrega de cópia do 
mesmo.

A quem incumbe ordenar a publicitação do Aviso de
Abertura do Procedimento Especial de Selecção?

Incumbe a Sua Excelência o Senhor Ministro da Administração 
Estatal ordenar a Abertura do Procedimento Especial de Selecção, 
logo que receba de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da 
Descentralização Administrativa a ponderação dos critérios de aval-
iação, que tiver sido estabelecida pelo Grupo Técnico Permanente.

k) A ponderação e sistema de valoração final, conforme delibe- 
 ração do Grupo Técnico Permanente;

l) Tipo, forma e duração do exame escrito especial de selecção,  
 bem como as respectivas temáticas;

m) Identificação dos documentos exigidos para efeitos de admis- 
 são ou avaliação dos candidatos;

n) Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final
 dos candidatos.

Se o candidato não concordar com a sua avaliação
poderá pedir a revisão da avaliação do exame escrito?

Sim. O candidato poderá requerer por escrito a revisão da avaliação 
do seu exame escrito, identificando os vícios, de carácter técnico ou 
científico, de aplicação de critérios de correcção e de classificação ou 
de outros erros ou vícios relevantes para a determinação da classifi-
cação do exame escrito.
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Quais as consequências de publicação incompleta do
Aviso de Abertura do Procedimento?

Os candidatos terão acesso à sua avaliação?

Cada candidato poderá ter acesso à sua classificação, se assim o 
requerer. 
No entanto, na pauta de classificações surgirá, apenas, o número de 
registo de candidatura, seguido do nome do candidato e da menção 
de Aprovado (obteve classificação igual ou superior a 10 valores) ou 
Excluído (obteve classificação inferior a 10 valores).

Os candidatos poderão consultar documentos
durante a realização do exame escrito de avaliação?

Sim. Durante a realização do teste, os alunos poderão consultar 
legislação, desde que se encontre em suporte de papel, sendo 
proibida a utilização de:

a) Telemóveis;
b) Computadores;
c) Tablets ou Ipad’s.

Qualquer interessado pode reclamar, para Sua Excelência o Senhor 
Ministro da Administração Estatal, da publicação de um aviso 
incompleto;
O prazo para apresentar reclamação é de 72 horas contadas da pub-
licação do aviso no Jornal da República, findas as quais se consid-
era que a omissão foi sanada.

Onde se publicita o Aviso de Abertura do
Procedimento Especial de Selecção?

O aviso de abertura do procedimento especial de selecção é publi-
cado:
a) Na 2.ª Série do Jornal da República;
b) Nos quadros de aviso de todos os ministérios;
c) Nos quadros de aviso de todas as administrações distritais;
d) Na página de internet do Governo em
 www.timor-leste.gov.tl;
e) Nos órgãos de comunicação social.

Como será efectuada a avaliação dos exames?

A avaliação será feita pela Comissão Especial de Selecção em regime 
de anonimato e aplicando uma escala de avaliação de 0 (zero) a 20 
(vinte) valores.
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Quem é que se pode candidatar
à posição de Gestor Distrital?

Em que é que consistirá o exame escrito de avaliação?

O exame consistirá na redacção de uma pequena decisão adminis-
trativa, a partir de um conjunto de informações fornecidas aos candi-
datos.

Podem candidatar-se à posição de Gestor Distrital:

a) Tenham vínculo definitivo à função pública, integrando o
 grupo de pessoal técnico superior ou desempenhem funções
 dirigentes e tenham idade compreendida entre os 35 e os 55
 anos de idade; 

b) Capacidade de liderança, capacidade de gestão e integridade
 de carácter;

c) Estar na plenitude das suas capacidades físicas e psíquicas,
 para o desempenho das funções de gestor distrital;

d) Evidenciar significativo conhecimento da administração
 pública, designadamente: gestão, finanças, planeamento e
 aprovisionamento;

e) Evidenciar bom conhecimento de tétum e português;

f) Evidenciar conhecimentos básicos na utilização das tecnolo-
 gias de informação e da comunicação, na óptica do utilizador.

g) Não tenham vínculo à função pública, mas tenham idade
 compreendida entre os quarenta e cinco e os setenta anos,
 tenham acumuldado cinco anos de experiência em adminis-
 tração ou gestão pública e preecham os demais requisitos
 (b a f). 

Como é que os candidatos sabem onde e
quando se realizará o exame escrito?

O dia, local e hora de realização do exame escrito serão divulgados, 
com, pelo menos 3 dias de antecedência em relação à sua realização, 
através dos seguintes meios:

a) Publicação no site do Governo;
b) Afixação de Aviso nos quadros de aviso das administrações
 distritais.
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Quem é que se pode candidatar à posição de
Secretário do Gestor Distrital?

Podem candidatar-se a Secretário do Gestor Distrital os cidadãos 
que:

a) Tenham vínculo definitivo à função pública, com, pelo
 menos, cinco anos de antiguidade;

b) Integrem o grupo de pessoal de técnico profissional;

c) Tenham obtido a classificação de “bom” na última avaliação
 profissional;

d) Tenham bons conhecimentos das disposições constitucionais
 e um conhecimento geral relevante do ordenamento jurídico;

e) Tenham conhecimentos nas áreas da Administração Pública,
 bem como nos domínios de administração, finanças, aprovi-
 sionamento e planeamento;

f) Revelem possuir capacidade de liderança e integridade de
 carácter;

g) Revelem possuir capacidade de diálogo e concertação com as
 instituições e grupos sedeados no distrito;

h) Demonstrem capacidade física e psicológica para o desem-
 penho das funções de Secretário do Gestor Distrital;

i) Revelem bons conhecimentos de Tétum e Português;

j) Revelem conhecimentos básicos de Inglês;

O que é o exame escrito de avaliação? 

O exame escrito de avaliação é uma prova escrita de avaliação dos 
candidatos que visa comprovar:

a) A qualidade da informação transmitida pelos candidatos;
b) A capacidade de aplicação de normas jurídicas;
c) A capacidade de análise e de síntese;
d) A clareza na utilização das línguas oficiais;
e) O exame dos candidatos a Secretários dos Gestores
 Distritais avaliará, ainda, o domínio da língua inglesa.
 

Qual o regime de realização do
exame escrito de avaliação?

O exame escrito de avaliação é realizado em regime de anonimato, 
ou seja, os alunos são identificados pelo número de registo de candi-
datura e não pelo nome.

Quem pode realizar o exame escrito? 

Só poderão realizar exame escrito os candidatos admitidos ao Pro-
cedimento Especial de Selecção de Gestores Distritais e de Secre-
tários de Gestor Distrital.
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Como se apresentam as candidaturas a
Gestor e Secretário do Gestor Distrital?

k) Revelem bons conhecimentos de utilização das tecnologias da
 informação e da comunicação, designadamente do seguinte
 software:

i. Processador de texto;
ii. Processador de folhas de cálculo;
iii. Processador de produção de apresentações;
iv. Processador de criação e gestão de bases de dados;
v. Acesso à internet;
vi. Correio electrónico e agenda diária de tarefas.

É o Grupo Técnico Permanente que decide quem
são os candidatos admitidos e os candidatos excluídos?

Não. A decisão final sobre a lista de candidatos admitidos pertence 
ao Conselho de Ministros que a torna pública através:

a) Na página de internet do Governo em
 www.timor-leste.gov.tl;
b) De afixação nos quadros de avisos de todas as Adminis-
 trações Distritais.
 

O que é a Comissão Especial de Selecção?

A Comissão Especial de Selecção é o órgão responsável pela elabo-
ração e correcção do exame escrito de avaliação dos candidatos à 
nomeação para Gestor Distrital e Secretários dos Gestores 
Distritais. 

Quantos membros tem a
Comissão Especial de Selecção?

A Comissão Especial de Selecção tem cinco membros:

a) Três pessoas nomeadas pelo Ministério da Administração 
 Estatal;
b) Duas pessoas nomeadas pela Comissão da Função Pública;

A apresentação de candidaturas a Gestor Distrital e a Secretário do 
Gestor Distrital faz-se mediante o preenchimento e entrega dos com-
petentes formulários de candidatura, acompanhados dos seguintes 
documentos:

a) Fotocópia do cartão de eleitor, Bilhete de Identidade da
 RDTL ou Passaporte;
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b) Certificado emitido pela instituição de ensino que outorgou
 ao candidato o título escolar ou académico mais elevado,
 identificando o ano de início e de conclusão do curso asso-
 ciado ao mesmo e a respectiva classificação final;

c) Certificados ou diplomas de frequência e conclusão, com
 aproveitamento, das acções de formação ou valorização 
 profissional;

d) Declaração da entidade empregadora do candidato que com-
 prove a existência de vínculo profissional, categoria, antigui-
 dade, funções exercidas e última avaliação profissional
 obtida;

e) Documento comprovativo do exercício de funções dirigentes
 na Admistração Pública;

f) Documento médico, comprovativo de aptidão física e mental
 para o desempenho das funções a que se candidata;

g) Fotocópia do título de habilitação legal para a condução de
 veículos motorizados;

h) Documentos comprovativos das competências que os candi-
 datos aleguem possuir nos domínios da língua e das tecnolo-
 gias da informação e da comunicação;

i) Certificados de registo criminal;

j) Curriculum vitae;

O que podem fazer os candidatos que não concordem
com a respectiva exclusão do procedimento
especial de selecção?

O Grupo Técnico Permanente publicitará uma lista provisória dos 
candidatos admitidos e excluídos que publicitará:

a) No quadro de avisos do Ministério da Administração
 Estatal;
b) No quadro de avisos de todas as Administrações Distritais;

Os candidatos que considerem que a decisão de os excluir do 
procedimento especial de selecção foi errada, podem apresentar 
reclamação, no prazo de 48 horas, contadas da publicitação daquela, 
que será decidida pelo Conselho de Ministros.  

Como se sabe quem são os
candidatos admitidos ou excluídos?

O que acontece se os erros veri�cados
na apresentação das candidatura não forem corrigidos?

Se os candidatos, devidamente notificados para corrigirem os erros 
detectados no preenchimento dos formulários ou para juntarem 
documentos em falta, não corrigirem os erros ou não juntarem os 
documentos necessários, são excluídos do concurso.
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Qual  o prazo para a apresentação de candidaturas?

O que acontece se as candidaturas
forem apresentadas fora do prazo?

O prazo para a apresentação de candidaturas é fixado no Aviso de 
Abertura do Procedimento Especial de Selecção, não podendo ser 
inferior a 5 dias úteis e superior a 15 dias úteis.

Os interessados poderão apresentar as suas candidaturas a Gestores 
e Secretários de Gestor Distrital nas Administrações de Distrito.

As candidaturas que sejam apresentadas fora do prazo previsto pelo 
Aviso de Abertura do Procedimento Especial de Selecção são auto-
maticamente excluídas.

Quem veri�ca se as candidaturas
estão correctamente apresentadas?

O que acontece se os formulários de candidatura
estiverem incorrectamente preenchidos?

A responsabilidade pela verificação da regularidade das candidatu-
ras apresentadas (se estão completamente preenchidas e instruídas 
com os documentos necessários) é do Grupo Técnico Permanente.

Se o Grupo Técnico Permanente detectar que algum impresso está 
incorrectamente preenchido ou que alguns dos documentos está em 
falta, convida o candidato a corrigir a informação ou a juntar o 
documento em falta no prazo de 24 horas.

Ondem devem ser apresentadas as candidaturas a
Gestor e Secretário do Gestor Distrital?

k) Três fotografias tipo passe;

l) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem


