Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202102/0032
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: A mesma remuneração auferida no organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
As funções a exercer são as inerentes à carreira de Técnico Superior, de
operacionalização do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal através de, entre
outras, as seguintes tarefas:
acompanhamento das políticas florestais municipais;
promoção a articulação e compatibilização dos instrumentos de planeamento
florestal de âmbito municipal;
acompanhamento e promoção da transposição homogénea dos Planos Regionais
Caracterização do Posto de Trabalho: de ordenamento Florestal (PROF) para os Planos Diretores Municipais (PDM);
promover a articulação e funcionamento integrado dos GTF municipais;
acompanhamento dos Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) e
Planos Municipais de defesa da Floresta contra Incêndios, (PMDFCI);
produção e disponibilização de informação agregada de âmbito florestal,
nomeadamente cartográfica; outras atividades que sejam solicitadas pela CIM
RC
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 área de 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

Comunidade
1
Intermunicipal da
Região de Coimbra

Morada
Rua do Brasil, n.º 131

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

3030175
COIMBRA

Coimbra

Coimbra

1

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: O/a candidato/a deverá possuir:
Licenciatura na área das ciências florestais ou mestrado em outras áreas desde
que possua experiência mínima de 3 anos nas áreas do planeamento e
ordenamento do território que abranja a componente florestal;
inscrição na respetiva ordem profissional;
formações nas áreas do Incêndios Florestais, Riscos e Proteção Civil;
conhecimentos na articulação e compatibilização de instrumentos de
planeamento florestal no âmbito municipal;
conhecimento da estrutura dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal
(PROF), Planos Distritais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI) e dos
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);
experiência na produção e distribuição de cartografia de planeamento florestal,
riscos e proteção civil;
experiência na elaboração e gestão de candidaturas a fundos nacionais e
europeus, nomeadamente, ao Fundo Florestal Permanente, Fundo Ambiental e
ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos;
conhecimentos na articulação e funcionamento integrado dos Gabinetes Técnicos
Florestais Municipais;
conhecimentos na identificação, para efeitos de planeamento e intervenção
integrados de âmbito florestal à escala intermunicipal, de Unidades de
Planeamento e Gestão;
conhecimento das políticas florestais;
experiência na implementação e articulação de ações de fogo controlado
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: CIM da Região de Coimbra
Contacto: CIM Região de Coimbra - Recursos Humanos
Data Publicitação: 2021-02-02
Data Limite: 2021-02-16
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: NA
Texto Publicado em Jornal Oficial: Na
Observações
O presente recrutamento é um recrutamento por mobilidade na categoria.
As candidaturas devem ser acompanhadas de requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Conselho Executivo da CIM da Região de
Coimbra, anexando Curriculum Vitae onde conste a categoria detida e a remuneração auferida no organismo de origem, e
remetidas por e-mail para o endereço geral@cim-regiaodecoimbra.pt, e identificadas no assunto como "Mobilidade Interna",
seguido do código de oferta da BEP.
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