
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202208/0880
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: promover e apoiar a cooperação científica e técnica com 
organismos, entidades e organizações que prossigam fins análogos ao da CIM-
RC; colaborar para conceber, desenvolver e disseminar modelos de 
implementação do cadastro da propriedade rústica, e do sistema de 
monitorização de ocupação do solo; apoiar a expansão do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificada; promover uma visão integrada do território, 
quer do ponto de vista do ordenamento, da gestão e valorização dos recursos e 
da governação participada e partilhada; processar, tratar e analisar informação 
geoespacial com recurso a diversas tecnologias de informação georreferenciada 
utilizando plataformas espaciais, aéreas e terrestres e marinhas; planear e 
elaborar coberturas aéreo-fotogramétricas, de acordo com os objetivos e 
especificações técnicas; implementar modelos e análises espaciais em ambiente 
de Sistemas de Informação Geográfica; planear e elaborar coberturas aéreo-
fotogramétricas, de acordo com os objetivos e especificações técnicas; assegurar 
outras atribuições ou competências que lhe sejam superiormente cometidas em 
matérias da sua área de intervenção

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: Engenharia Geográfica

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Geografia

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Planeamento Regional e Urbano

Tecnologias Geográfica Engenharia Geográfica

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal da 
Região de Coimbra

1 Rua do Brasil, n.º 131 Coimbra 3030175 
COIMBRA

Coimbra                
                

Coimbra                
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@cim-regiaodecoimbra.pt
Contacto: CIM da Região de Coimbra - Recursos Humanos

Data Publicitação: 2022-08-31
Data Limite: 2022-09-14

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 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 recrutamento@cim-regiaodecoimbra.pt, identificadas no assunto como "Mobilidade Interna", seguido do 
código de oferta da BEP.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


