
Início (../../Default.aspx)

Código da Oferta:
OE202007/0198

Tipo Oferta:
Mobilidade Interna

Estado:
Activa 

Nível Orgânico:
Outros

Órgão/Serviço:
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões

Regime:
Carreiras Gerais

Carreira:
Técnico Superior

Categoria:
Técnico Superior

Grau de Complexidade:
3

Remuneração:
A mesma do que a do serviço de origem

Suplemento Mensal:
0,00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam 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, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções
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exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado.
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando decisões de índole técnica,
enquadradas por diretivas ou orientações superiores.
Exercer com autonomia e responsabilidade funções na Unidade de Proteção Civil Intermunicipal, que
compreende nomeadamente as seguintes tarefas: 
-Promover a Cooperação Institucional com os diversos actores locais da região; 
-Conceber e coordenar programas intermunicipais; 
-Conceber e implementar planos, programas e projectos de investimento e desenvolvimento, bem como estudos
de previsão de natureza intermunicipal ou sub-regional; 
-Definir os modelos de financiamento mais adequados para a realização das iniciativas referidas anteriormente;
-Elaborar os instrumentos de acesso aos modelos de financiamento referidos;
-Outras tarefas definidas pelo Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, que estejam relacionadas com o
conteúdo funcional da Unidade Orgânica a que está afeto/a.

Local Trabalho Nº
Postos

Morada Localidade Código
Postal

Distrito Concelho

Comunidade
Intermunicipal Viseu
Dão Lafões

1 Centro de Recursos Culturais, Ala A,
Edifício Novo Ciclo, Rua Dr. Ricardo
Mota, n.º 16

3640613
Tondela

Viseu Tondela

Total Postos de Trabalho:
1

Observações:

Relação Jurídica Exigida:
CTFP por tempo indeterminado

Requisitos para a Constituição de Relação Jurídica :
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária:
Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária:
Licenciatura ou Mestrado na área de Ciências Florestais

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Agricultura, Pecuária e Recursos
Naturais

Recursos Naturais e
Ambiente

Engenharia Florestal e dos Recursos
Naturais

Outros Requisitos:
Possuir licenciatura ou mestrado nas áreas de licenciatura/mestrado anteriormente referidas ou em outras áreas,
desde que seja apresentado comprovativo em como este/a possui experiência mínima de 3 anos nas áreas do
planeamento e ordenamento do território, que abranja a componente florestal



Envio de candidaturas para:
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões

Contatos:
232812156

Data Publicitação:
2020-07-08

Data Limite:
2020-08-29

Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social:

Descrição do Procedimento:
4 - A publicação integral contém, designadamente, os seguintes elementos:
a) Identificação do ato que autoriza o procedimento e da entidade que o realiza:
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões
O procedimento foi aprovado e autorizado pelo Conselho Intermunicipal Viseu Dão em reunião datada de 15-06-
2020.
b) Identificação do número de postos de trabalho a ocupar e da respetiva modalidade de vínculo de emprego
público a constituir:
Já identificado anteriormente na presente oferta de emprego. 
c) Identificação do local de trabalho onde as funções vão ser exercidas:
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Rua Dr. Ricardo Mota, nº 16, 3460-613 Tondela
d) Caracterização dos postos de trabalho, em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado,
tendo em conta a atribuição, competência ou atividade a cumprir ou a executar, a carreira e categoria e a
posição remuneratória.
Já identificado anteriormente na presente oferta de emprego. 
f) Indicação sobre se o procedimento concursal é ou não restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado:
Já identificado anteriormente na presente oferta de emprego. 
h) Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional, quando prevista no mapa de
pessoal:
Já identificado anteriormente na presente oferta de emprego. 
i) Indicação da possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional,
sempre que tal se pretenda e não exista impedimento legal:
Já identificado anteriormente na presente oferta de emprego. 
j) Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade da categoria:
Já identificado anteriormente na presente oferta de emprego. 
l) Forma e prazo de apresentação da candidatura;
A candidaturas deverá ser entregue pessoalmente nos nossos serviços ou por correio registado e com aviso de
receção; deverá ser preenchido o formulário próprio de candidatura, constante no nosso site www.cimvdl.pt;
deverá conter currículo detalhado, certificado de habilitações, certificados de formação relevante para o posto
de trabalho (caso possua) e declaração da entidade patronal que comprove a tipologia de vínculo e as funções
exercidas. Esta documentação é de caráter obrigatório. 
m) Local e endereço postal ou eletrónico onde deve ser apresentada a candidatura:
De acordo com a alínea c). 
n) Métodos de seleção:
O método de seleção será avaliação curricular.
Apenas no caso de existir mais do que um candidato com avaliação positiva na avaliação curricular, será
realizada a Entrevista Profissional de Seleção que valerá 30% na nota final. 
r) Composição e identificação do júri - a avaliação curricular será realizada pelo Superior Hierárquico da Unidade
Orgânica so posto de trabalho. 
t) Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos - a lista unitária de ordenação final
será publicada no site desta entidade e em Diário da República
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Links Úteis

Oportunidades na UE

Eures (https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt)

EPSO (https://epso.europa.eu/home_pt-pt)

Carreiras Internacionais (http://www.carreirasinternacionais.eu)

Org. Int. do Trabalho (https://www.ilo.org/lisbon/lang--pt/index.htm)

OCDE (http://www.oecd.org/careers/)

Netemprego (IEFP) (http://www.Iefponline.iefp.pt)

Ministério das Finanças 2013

BEP v3.1.7.1 de 2020-07-14 @ 372

javascript:window.open('../ImprimirMapa.aspx?rn=DETALHEOFERTA&idOferta=77978'); void(0);
javascript:window.print()
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$FormMasterContentPlaceHolder$ContentPlaceHolder1$ucVoltar','')

