
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202203/0495

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa

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

Caracterização do Posto de Trabalho:

As funções a exercer são as inerentes à carreira de Técnico Superior, 
designadamente: analisar informação disponível relativa aos programas e 
entidades regionais, nacionais e comunitárias dos programas de financiamento; 
apoiar na estruturação do plano de ação e da articulação das estratégias de 
desenvolvimento intermunicipal e regional com o Programa de Revitalização do 
Pinhal Interior; emitir informações e pareceres técnicos no decorrer da 
implementação do programa, alertando para os riscos e consequências das 
ações implementadas; garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis, 
nacionais e comunitários, designadamente nos domínios da concorrência, do 
ambiente e da igualdade de oportunidades; verificar a adequação técnica para a 
prossecução dos objetivos e demonstrar objetivamente a sua viabilidade e 
sustentabilidade; acompanhar a realização dos investimentos e a execução das 
ações e assegurar a interlocução com os intervenientes, em todas as fases de 
implementação do programa; avaliar o cumprimento de objetivos e resultados e 
propor encerramento de operações; elaborar, fazer o acompanhamento e 
execução de candidaturas a programas e fundos nacionais e comunitários; 
analisar a viabilidade e sustentabilidade económico-financeira dos projetos em 
implementação; promover a interação entre todos os agentes envolvidos e 
cooperação entre os parceiros do projeto, nomeadamente as Câmaras Municipais 
as Comunidades Intermunicipais, Associações de Desenvolvimento Local e 
outros. 

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: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal da 
Região de Coimbra

2 Rua do Brasil, n.º 131 3030175 
COIMBRA

Coimbra                
                

Coimbra                
                

1



Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Face às especificidades das funções a exercer, os/as Técnicos/as Superiores a 
deverão ter conhecimento aprofundado do território em causa, experiência na 
área de gestão de programas comunitários e de programas de desenvolvimento 
territorial, conhecimento das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento 
territorial, particularmente os instrumentos relacionados com os Fundos 
Estruturais; preferencialmente deverão ter conhecimento e domínio do Código 
dos Contratos Públicos, Código de Procedimento Administrativo,  e ser 
detentores de Carta de Condução.

Envio de Candidaturas para: CIM da Região de Coimbra

Contacto: CIM Região de Coimbra - Recursos Humanos

Data Publicitação: 2022-03-15

Data Limite: 2022-03-29

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 1º Secretário Intermunicipal 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, identificadas no assunto como "Mobilidade Interna", seguido do código de 
oferta da BEP.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


