Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202009/0600
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Tavira
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

A correspondente à posição remuneratória detida pelo candidato na categoria no
seu lugar de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e
preparam a decisão, na área de atuação da unidade orgânica que integra,
Caracterização do Posto de Trabalho:
nomeadamente, emitir pareceres relativamente aos projetos de arquitetura;
Atendimento presencial aos requerentes/técnicos, para prestação de
esclarecimentos referentes aos processos.
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 arquitetura
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design

Arquitectura

Arquitectura

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Câmara Municipal
de Tavira

1

Praça da República

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

8800951 TAVIRA

Faro

Tavira

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Tavira
Contacto: 281320582
Data Publicitação: 2020-09-14
Data Limite: 2020-09-28
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não aplicável
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Os interessados deverão formalizar a candidatura no prazo de 10 dias úteis contados da publicação deste procedimento na Bolsa
de Emprego Pública, mediante preenchimento de formulário próprio, disponível na secção de recursos humanos ou no site
www.cm-tavira.pt (balcão virtual-recursos humanos-recrutamento e seleção-mobilidade-formulários), podendo ser enviada para o
seguinte endereço concursospessoal@cm-tavira.pt ou enviadas pelo correio.
O formulário de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae atualizado, detalhado, datado e assinado;
b) Declaração do serviço de origem atualizada, referindo a natureza da relação jurídica de emprego público, a carreira e categoria
detida.
A seleção dos candidatos será efetuada com base em análise curricular. Os candidatos selecionados serão convocados para
entrevista.
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