Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202105/0189
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Sintra
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: De acordo com a posição e nível remuneratório detido no organismo de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que visam
fundamentar e preparar a decisão; Elaboração, autonomamente ou em grupo,
de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade e execução de
outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns,
Caracterização do Posto de Trabalho: instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; Funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior
qualificado; Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua
especialidade, tomando opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou
orientações superiores, no âmbito das atribuições inerentes aos respetivos
serviços municipais, na área da Engenharia Civil.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Engenharia Civil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Câmara Municipal
de Sintra

1

Largo Virgílio Horta, 4

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

2714501 SINTRA

Lisboa

Sintra

Total Postos de Trabalho: 1

1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Título profissional válido para o exercício da profissão de Engenheiro Civil,
nomeadamente a inscrição na respetiva Ordem Profissional.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Dpt. Recursos Humanos, R. Acácio Barreiros nº1, 2º, 2710-441 Sintra /
dgrh.recrutamento@cm-sintra.pt
Contacto: 219236957
Data Publicitação: 2021-05-10
Data Limite: 2021-05-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo de cinco dias úteis a contar da publicação do presente aviso, e devem ser
instruídas com curriculum vitae atualizado e declaração do interessado, sob compromisso de honra, que identifique a carreira e
categoria do interessado, data de ingresso na Administração Pública e posição e nível remuneratório atual.
Os candidatos deverão estar integrados na carreira Técnica Superior.
A avaliação será efetuada através de Entrevista Profissional de Seleção.

2

