
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201906/0276

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Remuneração que se encontra a auferir no local de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:
Coordenação da Brigada de Sapadores Florestais, na realização de ações de 
redução de combustível e resiliência do território aos incêndios florestais e 
também, na vertente da vigilância e combate aos incêndios

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 
Relação Jurídica:

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 indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Área das Ciências Florestais

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Agricultura, Pecuária e  Recursos Naturais Recursos Naturais e Ambiente Engenharia dos Recursos Florestais

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal da 
Região de Coimbra

1 Rua do Brasil, n.º 131 3030175 
COIMBRA

Coimbra                
                

Coimbra                
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: O/A candidato/a deverá possuir obrigatoriamente:
- Licenciatura na área das Ciências Florestais;
- Credenciação válida em Fogo Controlado;
- Experiência na coordenação de equipas de sapadores florestais, 
nomeadamente, no apoio e coordenação de intervenções de prevenção 
estrutural;
-Experiência no acompanhamento de ações de manutenção da rede primária de
Defesa da Floresta contra Incêndios, na realização de ações de consolidação e 
pós fogo e estabilizações de emergência;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Conhecimento de Sistemas de Informação Geográfica;
Preferencialmente deverá possuir:
- Experiência na assessoria técnica no teatro de operações de incêndios florestais 
e em centros de decisão de combate a incêndios florestais da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil;
- Conhecimentos na elaboração de relatórios técnicos das ações das 
 equipas de sapadores florestais e na elaboração dos relatórios anuais de 
atividade;
- Conhecimento aprofundado do território da CIM-RC;
- Capacidade de trabalho em equipa;
- Espírito de liderança.

Envio de Candidaturas para: CIM da Região de Coimbra

Contacto: CIM Região de Coimbra - Recursos Humanos

Data Publicitação: 2019-06-11

Data Limite: 2019-06-26

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A presente mobilidade interna refere-se a recrutamento na modalidade de mobilidade na categoria. 

As candidaturas devem ser acompanhadas de 
 requerimento dirigido ao Senhor 1º Secretário Executivo da CIM da Região de Coimbra, anexando Currículum Vitae onde conste a 
categoria detida e a remuneração auferida no local de origem, e remetidas por e-mail para o endereço geral@cim-
regiaodecoimbra.pt, identificadas no assunto como "Mobilidade Interna" seguido do código de
oferta da BEP
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