Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201906/0226
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Orgão / Serviço: Gabinete de Estratégia e Planeamento
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração:

Posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional de origem
nos termos da lei.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Funções inerente ao conteúdo funcional da carreira de assistente técnico, tal
como se encontra definido no anexo do n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, Lei
n.º35/2014, de 20 de junho, às quais corresponde o grau 2 de complexidade
funcional, a afetar à Equipa Multidisciplinar de Planeamento, Avaliação e
Coordenação Orçamental e das Atividades.
O conteúdo funcional, em termos gerais, abrange as atividades inerentes à
gestão do arquivo e expediente da equipa multidisciplinar e o apoio na aplicação
dos instrumentos de gestão, acompanhamento e monitorização no âmbito das
atribuições da equipa.
Caracterização do Posto de Trabalho:
As atribuições da equipa enquadram-se nas competências do Gabinete de
Estratégia e Planeamento (GEP) enquanto Entidade Coordenadora do PO12 –
Programa Orçamental do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
nomeadamente as definidas no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de
maio, e no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho
na administração pública – SIADAP 1, conforme Lei n.º66-B/2007, de 28 de
dezembro, enquanto serviço com atribuições em matéria de planeamento,
estratégia e avaliação no MTSSS.
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Gabinete de
Estratégia e
Planeamento

1

Praça de Londres, n.º 2 Lisboa
- 5.º

Código Postal

Distrito

Concelho

1049056 LISBOA

Lisboa

Lisboa

1

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Competências transversais: capacidade de organização, responsabilidade, bom
relacionamento interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa. Bons
conhecimentos, na ótica do utilizador, de Microsoft Office, nomeadamente Word,
Excel e Outlook. Aptidão e gosto por uma aprendizagem contínua.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: P.Londres, nº2, 5º, 1049-056, ou por correio eletrónico, em formato PDF, para
gep@gep.mtsss.pt.
Contacto: 215953353
Data Publicitação: 2019-06-07
Data Limite: 2019-06-26
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
As candidaturas devem ser formalizadas, através de requerimento dirigido ao Diretor-Geral do GEP, com indicação do nome, data
de nascimento, habilitações literárias, morada, endereço eletrónico se possuir e contacto telefónico com indicação da motivação
para apresentar candidatura ao lugar.
A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes elementos:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
d) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida, a carreira e a categoria de que é titular, a descrição das funções exercidas, bem como a posição e nível
remuneratório e o correspondente pecuniário.
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção “Recrutamento por Mobilidade na categoria” com indicação
expressa do n.º de aviso publicado na BEP.
A seleção será feita com base na análise e avaliação do Curriculum Vitae, podendo ser complementada com entrevista profissional.
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