Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202102/0625
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Agricultura
Orgão / Serviço: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: Correspondente à detida pelo(a) trabalhador(a).
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções de apoio técnico-administrativo, utilização de plataformas
informáticas, tratamento de dados e arquivo documental, no âmbito do
acompanhamento da aplicação de apoios públicos ao investimento agrícola,
agroindustrial e florestal.

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: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Quinta do Fontelo 1

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Estrada S.João da
Carreira

Viseu

3504504 VISEU

Viseu

Viseu

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

1

Envio de Candidaturas para: Vide ponto n.º 5 do texto integral publicado.
Contacto: Paulo Renato Parreira - Téc. Informática da DRH - 239800525
Data Publicitação: 2021-02-26
Data Limite: 2021-03-12
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
BEP – Bolsa de Emprego Público
Torna-se público que a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro pretende recrutar trabalhador(a), com vínculo de
emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, por recurso à mobilidade, nos termos do disposto no artigo
92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual,
de acordo com o seguinte:
1 - Tipo de oferta: Mobilidade na categoria.
Carreira e categoria: Assistente Técnico.
Local de trabalho: Viseu.
Unidade orgânica: Divisão de Investimento de Viseu.
Caracterização do conteúdo funcional: Exercício de funções de apoio técnico-administrativo, utilização de plataformas informáticas,
tratamento de dados e arquivo documental, no âmbito do acompanhamento da aplicação de apoios públicos ao investimento
agrícola, agroindustrial e florestal.
Perfil pretendido: Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. Elevado sentido de responsabilidade e organização.
Capacidade de trabalho em equipa e cooperação.
Número de trabalhadores a recrutar: 1.
2 – Requisitos de admissão: Trabalhador(a) detentor de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
3 – Remuneração: Correspondente à detida pelo(a) trabalhador(a).
4 – Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular serão convocados para a realização de entrevista profissional.
5 – Formalização das candidaturas: Os interessados deverão remeter, no prazo de 10 dias úteis contados da data de publicitação
do presente aviso, requerimento mencionando no assunto “Recrutamento por mobilidade”, com indicação do código da oferta de
emprego, com menção expressa do vínculo de emprego público e serviço/organismo a que pertence, da carreira/categoria, da
posição, nível e remuneração mensal que detêm e do contacto telefónico, acompanhado de curriculum vitae atualizado, datado e
assinado. O requerimento pode ser apresentado pessoalmente na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Rua Amato
Lusitano, Lote 3, 6000-150 Castelo Branco, ou remetido através de correio para aquele endereço postal.
6 – Publicitação: A presente oferta é publicitada na BEP (www.bep.gov.pt), bem como na página eletrónica da DRAP Centro
(www.drapc.gov.pt), em recursos humanos.
25 de fevereiro de 2021. — O Diretor Regional, Fernando Carlos Alves Martins.
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