Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201811/0204
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Cuba
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

O posicionamento remuneratório corresponde ao valor da posição remuneratória
auferida atualmente

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Estudar e aplicar métodos de processos de natureza técnica com autonomia e
responsabilidade. Execução de procedimentos inerentes ao serviço de ação social
escolar. Desenvolver funções de análise, elaboração de estudos e conceção de
Caracterização do Posto de Trabalho: métodos e processos de trabalho que respondam às solicitações no âmbito da
componente de apoio à família do ensino pré-escolar e dos processos relativos
aos auxílios económicos para o 1º ciclo. Garantir a execução dos diversos
procedimentos municipais relativos à ação educativa.
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 Ciências da Educação
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Ciências da Educação Formação de
Professores

Ciências de Educação

Ciências da Educação

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Câmara Municipal
de Cuba

1

Rua Serpa Pinto, 84

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

7940172 CUBA

Beja

Cuba

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Município de Cuba - Câmara Municipal
Contacto: 284419900
Data Publicitação: 2018-11-09
Data Limite: 2018-11-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: Município de Cuba - Câmara Municipal AVISO O Município de Cuba torna público
que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, pretende recrutar um técnico
superior, na área de ciências da educação, através de mobilidade, nos termos
dos artigos 92º a 97º da Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com vista a suprir a
necessidade de pessoal do Serviço de Ação educativa, para as seguintes
funções: 1 – Caracterização do posto de trabalho: Estudar e aplicar métodos de
processos de natureza técnica com autonomia e responsabilidade. Execução de
procedimentos inerentes ao serviço de ação social escolar. Desenvolver funções
de análise, elaboração de estudos e conceção de métodos e processos de
trabalho que respondam às solicitações no âmbito da componente de apoio à
família do ensino pré-escolar e dos processos relativos aos auxílios económicos
para o 1º ciclo. Garantir a execução dos diversos procedimentos municipais
relativos à ação educativa. 2 – Área de recrutamento: podem candidatar-se
trabalhadores detentores de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecida. 3 – Nível habilitacional: Licenciatura
em Ciências da Educação; 4 – Remuneração/posicionamento remuneratório: o
posicionamento remuneratório corresponde ao valor da posição remuneratória
auferida atualmente. 5 – Forma e prazo de candidatura: Os interessados deverão
apresentar requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Câmara, entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio registado com aviso de receção, para o
endereço postal da Câmara Municipal de Cuba, Rua de Serpa Pinto, 84, 7940 –
172 Cuba, (no horário de funcionamento entre as 9.00 horas e 12.30 Horas e
das 14.00 horas às 17.30 horas) no prazo de 3 dias úteis, a contar do dia
seguinte ao da publicitação do presente aviso na BEP – Bolsa de Emprego
Público e página eletrónica do Município de Cuba; 6 – Do requerimento deverão
constar os seguintes elementos: - Identificação pessoal (nome completo, data de
nascimento, nº de identificação fiscal, número de identificação civil, endereço
postal, endereço eletrónico e contacto telefónico. - Identificação da
carreira/categoria a que se candidata; - Identificação das habilitações literárias O
requerimento deverá ser acompanhado pelos seguintes documentos: Curriculum Vitae; - Fotocópia do certificado de habilitações e formação
profissional; - Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que pertence, da qual
conste a identificação da relação jurídica de emprego público de que é titular,
posição remuneratória que detém, carreira, categoria, atividade que se encontra
a exercer, e antiguidade na administração pública e carreira/categoria.
Declaração que são verdadeiros os elementos constantes no
requerimento/candidatura; Métodos de seleção: Avaliação Curricular e Entrevista
Profissional de Seleção; O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt) e na página eletrónica da Câmara municipal de Cuba
(www.cm-cuba.pt). Cuba, 9 de novembro de 2018 O Presidente da Câmara (Dr.
João Manuel casaca Português)
Observações

2

3

