Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201505/0208
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Orgão / Serviço: Casa Pia de Lisboa, I. P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1.201,48€ (posição remuneratória de referência)
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Os trabalhadores irão desenvolver a sua atividade no Departamento de Serviços
Partilhados dos Serviços Centrais da CPL (cfr. atribuições descritas na Portaria
n.º 24/2013, de 24 de Janeiro), no âmbito do processo de manutenção de infraestruturas e equipamentos.

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 Civi
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Casa Pia de
Lisboa, I. P.

1

Avenida do Restelo, 1

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1449008 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Nº de Vagas/ Alterações

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

1

Outros Requisitos: Perfil preferencial:
•Inscrição na Ordem dos Engenheiros
•Experiência em acompanhamento de obra, elaboração de projetos e mapas de
medição.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Serviços Centrais da CPL, Av. do Restelo, nº 1, 1449-008 Lisboa, ou
sec.servicoscentrais@casapia.pt
Contacto: 213614000 (Unidade de Recursos Humanos)
Data Publicitação: 2015-05-20
Data Limite: 2015-06-03
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Joral Oficial: 1 — Tipo de Oferta: Mobilidade interna na categoria pelo período de 18 meses
(artigo 97.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); 1.1 — Carreira e categoria:
Técnica Superior; 1.2 — Grau de complexidade funcional: 3; 1.3 —
Remuneração: 1.201.48€ (posição remuneratória de referência). 1.4 —
Caracterização do posto de trabalho: Os trabalhadores irão desenvolver a sua
atividade no Departamento de Serviços Partilhados dos Serviços Centrais da CPL
(cfr. atribuições descritas na Portaria n.º 24/2013, de 24 de Janeiro), no âmbito
do processo de manutenção de infra-estruturas e equipamentos. 2 — Requisitos
de admissão: 2.1 — Relação jurídica: Os candidatos devem ser detentores de
uma relação jurídica de emprego público titulada por contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, desempenhando funções em serviço
da administração direta ou indireta do Estado. 2.2 — Habilitação literária:
Licenciatura em Engenharia Civil. 3 – Perfil preferencial: • Inscrição na Ordem
dos Engenheiros • Experiência em acompanhamento de obra, elaboração de
projetos e mapas de medição. 4 — Prazo de apresentação das candidaturas: 10
dias úteis, contados a partir da data da publicitação da oferta (até 20/03/2015) 5
— Formalização da candidatura: Requerimento dirigido à Presidente do Conselho
Diretivo da CPL, com a menção expressa da modalidade de relação jurídica
detida, a categoria e a remuneração auferida, e a identificação do Serviço de
origem, anexando curriculum vitae detalhado, datado e assinado, e entregue nos
Serviços Centrais da CPL, sitos na Av. do Restelo, n.º 1, 1449-008 Lisboa, ou
enviado pelo correio, para a mesma morada, ou para o endereço eletrónico
sec.servicoscentrais@casapia.pt, no prazo acima indicado. As candidaturas serão
objeto de análise curricular, eventualmente complementada com entrevista
profissional.
Observações
A formalização da candidatura deverá ser feita em requerimento dirigido à Presidente do Conselho Diretivo da CPL, com a menção
expressa da modalidade de relação jurídica detida, a categoria e a remuneração auferida, e a identificação do Serviço de origem,
anexando curriculum vitae detalhado, datado e assinado, e entregue nos Serviços Centrais da CPL, sitos na Av. do Restelo, n.º 1,
1449-008 Lisboa, ou enviado pelo correio, para a mesma morada, ou para o endereço eletrónico sec.servicoscentrais@casapia.pt,
no prazo acima indicado.
As candidaturas serão objeto de análise curricular, eventualmente complementada com entrevista profissional.
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