Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202007/0234
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Matosinhos
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: Nos termos da lei.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base
em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade,
nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação
dos órgãos e serviços, nomeadamente: capacidades e competências ao nível dos
conceitos, tecnologias e estratégias de conhecimento, planeamento e gestão das
funções associadas à Segurança e à Proteção Civil; Desenvolvimento de
campanhas de sensibilização relativas à segurança balnear; Análise para efeitos
Caracterização do Posto de Trabalho: estatísticos da área em apreço; metodologias das questões relacionadas com a
identificação, caracterização e gestão dos riscos naturais, tecnológicos e mistos;
Competências na área da produção de cartografia de risco e da respetiva
validação com base na análise do histórico de ocorrências; Realização de planos
de emergência e de segurança; Competências ao nível das técnicas de
planeamento em proteção e socorro; Gestão de situações de emergência;
Capacidade de avaliação de situações e de tomada de decisão em contexto
operacional, entre outras.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Nomeação definitiva
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Câmara Municipal
de Matosinhos

3

Av. D. Afonso
Henriques

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

4450510
MATOSINHOS

Porto

Matosinhos

Total Postos de Trabalho: 3

1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Ser titular de relação jurídica por tempo indeterminado na administração pública,
na carreira e categoria de assistente técnico.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: mobilidade@cm-matosinhos.pt
Contacto: 229390900
Data Publicitação: 2020-07-10
Data Limite: 2020-07-17
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos, faz público que por seu despacho de 3 julho de 2010, foi autorizada
a criação da publicitação na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) de uma
oferta por mobilidade na categoria de três postos de trabalho necessários na
categoria e carreira de assistentes técnicos para o Departamento de Proteção
Civil, nos termos dos artigos 92º e seguintes da Lei nº 35/2014, de 20 de junho,
na sua atual redação. Caracterização do posto de trabalho: Funções de natureza
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem
definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de
atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e
serviços, nomeadamente: capacidades e competências ao nível dos conceitos,
tecnologias e estratégias de conhecimento, planeamento e gestão das funções
associadas à Segurança e à Proteção Civil; Desenvolvimento de campanhas de
sensibilização relativas à segurança balnear; Análise para efeitos estatísticos da
área em apreço; metodologias das questões relacionadas com a identificação,
caracterização e gestão dos riscos naturais, tecnológicos e mistos; Competências
na área da produção de cartografia de risco e da respetiva validação com base
na análise do histórico de ocorrências; Realização de planos de emergência e de
segurança; Competências ao nível das técnicas de planeamento em proteção e
socorro; Gestão de situações de emergência; Capacidade de avaliação de
situações e de tomada de decisão em contexto operacional, entre outras.
Requisitos de admissão: Ser titular de relação jurídica por tempo indeterminado
na administração pública, na carreira e categoria de assistente técnico. Local de
trabalho: Município de Matosinhos, Departamento de Proteção Civil, sito Rua 1º
de Maio nº 273, 4450-231 Matosinhos. Prazo e formalização de candidaturas: A
formalização das candidaturas é efetuada no prazo de cinco dias úteis a contar
da publicitação da presente oferta, na 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 eletrónico mobilidade@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 contato e endereço de email, habilitações
literárias, tipo de vínculo (modalidade de relação jurídica de emprego público),
serviço ou organismo público a que pertence com os respetivos contatos
telefónicos e de email, categoria detida, posição e índice remuneratórios. O
requerimento é obrigatoriamente acompanhado de currículo profissional também
datado e assinado, bem como cópia do certificado de habilitações. Seleção: A
seleção será feita com base numa entrevista, que terá como referência a análise
do currículo profissional.
Observações
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Requisitos de admissão:
Ser titular de relação jurídica por tempo indeterminado na administração pública, na carreira e categoria de assistente técnico.
Seleção:
A seleção será feita com base numa entrevista, que terá como referência a análise do currículo profissional.
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