Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202002/0058
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
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal, na Divisão de
Ambiente - Departamento de Ambiente.
A promoção de ações de salvaguarda do ambiente; Elaborar estudos de
incidência ambiental na área do município nas suas vertentes: ruído, resíduos
sólidos, recursos hídricos, ar, energia e espaços verdes; Promover a articulação
técnica entre o município e a concessionária da rede de abastecimento de água
e saneamento; Colaborar com outras entidades, designadamente organismos da
Administração Central, no cumprimento das disposições legais e regulamentares
de proteção do ambiente, em geral; Assegurar a defesa e conservação da
natureza, no âmbito da orla costeira e das linhas de água; Promover e
acompanhar ações de reabilitação da rede hidrográfica do município; Dinamizar
Caracterização do Posto de Trabalho: ações de melhoria, valorização e gestão dos recursos da orla costeira e da rede
hidrográfica; Promover a educação, formação e sensibilização para o ambiente e
desenvolvimento sustentável; Emitir pareceres sobre instalações de unidades
industriais e de pecuária; Promover e incentivar o desenvolvimento municipal e
privado de tecnologias, sistemas e atividades económicas que contribuam para
uma economia de baixo carbono; Assegurar a monitorização do desempenho dos
serviços de limpeza urbana e espaços verdes realizados pela autarquia,
prestadores de serviços e /ou por concessionários; Emitir parecer sobre áreas
verdes a ceder ao Município; Participar na elaboração da estrutura ecológica
municipal, em colaboração com o Departamento de Planeamento; Analisar os
projetos de arranjos exteriores dos edifícios e loteamentos urbanos, no âmbito
do controlo prévio de operações urbanísticas
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 Engenharia Florestal
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Agricultura, Pecuária e Recursos Naturais

Recursos Naturais e Ambiente

Engenharia Florestal

1

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Matosinhos

1

Av. D. Afonso
Henriques

Código Postal

Distrito

Concelho

4450510
MATOSINHOS

Porto

Matosinhos

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Ser titular de relação jurídica por tempo indeterminado na carreira e categoria de
técnico/a superior.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Matosinhos, UGC - Mobilidades - Av. D. Afonso Henriques 4454-510 Matosinhos
Contacto: 229390900
Data Publicitação: 2020-02-04
Data Limite: 2020-02-11
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: Despacho de 28/01/2020 do vereador do pelouro dos Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Matosinhos
Observações
Local de trabalho: Divisão de Ambiente, sito Armazéns Gerais, Av. Joaquim Neves dos Santos 4460 - 125 Guifões- Matosinhos.
Prazo e formalização de candidaturas:
A formalização das candidaturas é efetuado no prazo de cinco 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 podem ser entregues pessoalmente na Unidade de Gestão de Carreiras, da
Câmara Municipal de Matosinhos, sito Paços do Concelho, Av. D. Afonso Henriques 4454-510 Matosinhos, no período
compreendido entre as 10.00 horas e as 12.00 horas e entre as 14.00 e as 16.30 horas, remetidas pelo correio registado com
aviso de receção expedidas até ao termo do prazo fixado ou enviadas para o endereço de mail: mobilidade@cm-matosinhos.pt,
com indicação da referência publicitada na BEP.
No requerimento de candidatura deverão constar os seguintes elementos: nome, naturalidade, data de nascimento, habilitações
literárias, tipo de vínculo (modalidade de relação jurídica de emprego público), serviço ou organismo a que pertence com os
respetivos contactos telefónicos e de mail, categoria detida, escalão e índice remuneratórios, morada, telefone de contacto e
endereço de mail.
O requerimento é obrigatoriamente acompanhado de currículo profissional datado e assinado.
Seleção:
A seleção será feita com base na análise do currículo profissional, complementada com entrevista.
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