Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201907/0242
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Matosinhos
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A mesma remuneração base que no serviço de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Conceber, implementar e manter um Programa integrado de Manutenção,
visando a manutenção de um estado de conservação adequado dos edifícios
municipais, a implementação eficiente e atempada das medidas preventivas e
corretivas que se mostrem necessárias e a atualização permanente do cadastro
dos elementos construtivos dos edifícios, da utilização do espaço e das
intervenções nele feitas.
Proceder à gestão do edificado municipal, executando as atividades próprias dos
serviços que os usem e em coordenação com estes, nomeadamente, o controlo
de acessos e de portas; o planeamento de espaço; a gestão do mobiliário
(aquisição, manutenção e mobilização), a gestão de resíduos; a gestão da
limpeza, sempre em estreita consonância com as necessidades dos serviços que
nele operem.
Coordenar a transição para um modelo de gestão baseado em tecnologia BIM
(modelação de informação da construção), com vista à implementação do Plano
Integrado de Manutenção num sistema integrado de gestão imaterializado, quer
para o edificado existente, quer para o edificado a construir.
Executar, por administração direta ou empreitada, obras de conservação,
manutenção e reparação de equipamentos municipais, segundo critérios de
eficiência económica e de gestão de recursos humanos e máquinas.
Proceder à gestão e manutenção nos equipamentos municipais das redes de gás
Caracterização do Posto de Trabalho: e água, incluindo o controlo dos consumos correntes destas e promoção de
iniciativas com vista à otimização de consumos.
Participar, enquanto responsável pela exploração, no projeto de novos edifícios
municipais, nomeadamente no programa base e nas diferentes fases da sua
execução, na aprovação das soluções construtivas a adotar, e finalmente na
receção provisória e definitiva da mesma, com vista a uma maior uniformização
e redução de custos de manutenção.
Promover, em coordenação com os serviços de cada edifício e as divisões
responsáveis pelos subsistemas, medidas de sensibilização e introduzir
alterações à gestão e funcionamento que permitam a transição dos edifícios
municipais para um modelo de economia circular.
Promover a elaboração, implementação e manutenção das Medidas de
Autoproteção de Segurança contra Incêndios dos edifícios municipais, segundo
coordenação do Gabinete de Proteção Civil e com a Divisão de Equipamentos.
Avaliar os riscos de cada edifício, propor medidas de mitigação dos mesmos, e
constituir e gerir um fundo de risco necessário para a intervenção em caso de
ocorrência.
Articular e acompanhar tecnicamente as intervenções das Juntas de Freguesia
nos imóveis municipais no âmbito dos protocolos em vigor.
O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao
Município relacionadas com as descritas acima.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
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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: Engenharia civil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Matosinhos

2

Av. D. Afonso
Henriques

Código Postal

Distrito

Concelho

4450510
MATOSINHOS

Porto

Matosinhos

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Ser titular de relação jurídica por tempo indeterminado na administração pública
como técnico superior e detentor de licenciatura em engenharia civil.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: mail@cm-matosinhos.pt
Contacto: 229390900
Data Publicitação: 2019-07-09
Data Limite: 2019-07-23
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
A formalização das candidaturas é efetuada no prazo de dez dias úteis a contar da publicação da oferta da Bolsa de Emprego
Público (adiante designada por BEP), através de requerimento dirigido à excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos, devidamente datado e assinado, que deve ser enviado para o endereço de mail mail@cm-matosinhos.pt , com
indicação da referência publicitada na BEP, onde deverão constar os seguintes elementos, sob pena de exclusão: nome,
naturalidade, data de nascimento, morada, telefone de contacto e endereço de mail, habilitações literárias, tipo de vínculo
(modalidade de relação jurídica de emprego público), serviço ou organismo público a que pertence com os respetivos contactos
telefónicos e de mail, categoria detida, posição e índice remuneratórios, bem como vencimento base auferido.
O requerimento é obrigatoriamente acompanhado de currículo profissional também datado e assinado, bem como cópia do
certificado de habilitações.
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