Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202109/0415
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 detida no organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
As atividades a exercer são as inerentes à carreira de Técnico Superior e
compreendem, entre outras:
- elaborar informações e documentação de suporte ao lançamento de
procedimentos para a contratação pública;
- exercer funções de júri e de gestor de contratos, nomeadamente de
empreitadas e serviço gerais, bem como na relação com fornecedores e
respetiva avaliação das prestações de serviços;
- organizar os processos relativos a cada projeto de acordo com as normas
usuais estabelecidas, com as adaptações e especificidades próprias das
tipologias objeto da contratualização;
- garantir o controlo geral das empreitadas, no que diz respeito à execução dos
trabalhos, gestão e qualidade das técnicas, materiais e equipamentos, assim
como a higiene e segurança no trabalho;
- assegurar a verificação da execução das empreitadas e o caderno de encargos
e o cumprimento das condições das licenças, bem como das normas legais e
regulamentares em vigor; - exercer com autonomia e responsabilidade as
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;
Caracterização do Posto de Trabalho: - elaborar, autonomamente ou em grupo, pareceres, 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;
- representar o serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de
índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores;
- acompanhar a criação e implementação de planos e projetos de índole
regional, setorial ou nacional, assegurando a representação da entidade;
- desenvolver a gestão de projetos, programas e fundos no âmbito dos apoios
comunitários, nacionais ou outros, integrando estruturas de apoio técnico dos
serviços, com responsabilidades na elaboração de pedidos de pagamento,
acompanhamento e controlo;
- elaborar pareceres e processos de índole territorial, com vista à apresentação
de candidaturas a programas nacionais, comunitários ou outros;
- elaboração, acompanhamento e execução de candidaturas intermunicipais que
visem o apoio de fundos comunitários, nacionais ou outros, assegurar a gestão e
o acompanhamento físico e financeira das mesmas e responder a todos os
quesitos solicitados pelas autoridades de gestão e auditores;
- outras tarefas que lhe sejam acometidas no âmbito da preparação e/ou
execução de programas nacionais, comunitários ou outros
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
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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: Arquitetura ou Engenharia Civil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design

Arquitectura

Arquitectura

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Comunidade
1
Intermunicipal da
Região de Coimbra

Morada

Localidade

Rua do Brasil, n.º 131

Código Postal

Distrito

Concelho

3030175
COIMBRA

Coimbra

Coimbra

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: O/A trabalhador/a a recrutar preferencialmente deverá ter conhecimento
aprofundado e domínio do Código dos Contratos Públicos, Código de
Procedimento Administrativo e experiência na gestão de candidaturas. Deverá
ainda ter conhecimento aprofundado do território da CIM Região de Coimbra.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: CIM da Região de Coimbra
Contacto: CIM Região de Coimbra - Recursos Humanos
Data Publicitação: 2021-09-17
Data Limite: 2021-10-01
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não aplicável
Texto Publicado em Jornal Oficial: Não aplicável
Observações
O presente recrutamento é um recrutamento por mobilidade na categoria.
As candidaturas devem ser acompanhadas de requerimento dirigido ao Sr. 1º secretário 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 email 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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