Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201905/0386
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Ambiente e da Transição Energética
Orgão / Serviço: Direção-Geral de Energia e Geologia
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: Correspondente à posição remuneratória na situação jurídico-funcional de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Apoio técnico à Direção de Serviços de Minas e Pedreiras, designadamente, no
acompanhamento da exploração de minas e pedreiras; fiscalização de contratos
e licenças de prospecção e pesquisa; apreciação e proposta de programas de
Caracterização do Posto de Trabalho:
trabalho, relatórios técnicos e trabalhos de exploração em áreas concessionadas
ou licenciadas, bem como análise de planos de lavra
Requisitos preferenciais: Experiência em exploração de minas e pedreiras.
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: Exploração em minas e pedreiras
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Direção-Geral de 10
Energia e Geologia

Morada
Avenida 5 de Outubro,
n.º 208 (Edifício Santa
Maria)

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1069203 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 10

Nº de Vagas/ Alterações

1

Formação Profissional

Outros Requisitos: Licenciatura, preferencialmente, em Engenharia de Minas, Geológica,
Geotécnica, ou afins.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Av. 5 de Outubro, nº 208, 1069-203 Lisboa
Contacto: 217922700
Data Publicitação: 2019-05-13
Data Limite: 2019-05-27
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, 2.ª série, N.º 91 de 13 de maio de 2019
Texto Publicado em Jornal Oficial: Aviso n.º 8209/2019 1 – Faz-se público que a Direção-Geral de Energia e
Geologia pretende recrutar, em regime de mobilidade na categoria ou
intercarreiras, trabalhadores para a carreira e categoria de Técnico Superior, nos
termos do disposto no artigo 92º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, para exercício
de funções na Direção de Serviços de Minas e Pedreiras. 2 – Requisitos gerais:
Trabalhadores detentores de relação jurídica de emprego público previamente
constituída, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado. 3 – Habilitações Literárias: Licenciatura, preferencialmente, em
Engenharia de Minas, Geológica, Geotécnica, ou afins. 4 – Caracterização do
Posto de Trabalho: Apoio técnico à Direção de Serviços de Minas e Pedreiras,
designadamente, no acompanhamento da exploração de minas e pedreiras;
fiscalização de contratos e licenças de prospecção e pesquisa; apreciação e
proposta de programas de trabalho, relatórios técnicos e trabalhos de exploração
em áreas concessionadas ou licenciadas, bem como análise de planos de lavra 5
– Requisitos preferenciais: Experiência em exploração de minas e pedreiras. 6 –
Locais e distribuição dos postos de trabalho: ? Divisão de Pedreiras do Norte Porto: 1 posto de trabalho ? Divisão de Pedreiras do Centro - Coimbra: 1 posto
de trabalho ? Divisão de Licenciamento e Fiscalização - Sede - Lisboa: 1 posto de
trabalho ? Divisão de Minas e Contratação - Sede - Lisboa: 4 postos de trabalho
? Divisão de Pedreiras do Sul - Évora: 2 posto de trabalho ? Divisão de Pedreiras
do Sul - Faro: 1 posto de trabalho 7 – Prazo de entrega das candidaturas: 10
(dez) dias úteis, a contar da data da publicação do Aviso no Diário da República
e na BEP. 8 – Forma de apresentação das candidaturas: a) A candidatura deverá
ser formalizada através de requerimento dirigido à Direção – Geral de Energia e
Geologia, contendo os seguintes elementos: nome, naturalidade, data de
nascimento, morada, código postal e telefone de contacto, habilitações literárias,
modalidade da relação jurídica de emprego público e serviço/organismo a que
pertence, categoria detida, posição e nível remuneratórios. b) A candidatura
deverá ser identificada com a menção «Ref.ª 3/TS-M/DSRIM/2019 Recrutamento por Mobilidade — Direção de Serviços de Minas e Pedreiras –
Divisão de (indicação do nome da divisão pretendida) », podendo ser entregue,
pessoalmente, no serviço de expediente durante o horário normal de
funcionamento (09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) ou, remetida pelo
correio, em carta registada com aviso de receção, para: Direção – Geral de
Energia e Geologia Av. 5 de Outubro, nº 208 (Edifício Sta. Maria) 1069-203
Lisboa. c) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado de
currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e assinado, bem como
de declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da
relação jurídica de emprego público estabelecida com a carreira/categoria de que
o candidato é titular, a descrição das funções exercidas, a posição e o nível
remuneratórios. 9 - Seleção dos candidatos: A seleção será feita com base na
análise do Curriculum vitae, complementada com entrevista profissional. 2 maio
de 2019 – O Diretor-Geral, João Bernardo.
Observações
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Divisão
Divisão
Divisão
Divisão
Divisão
Divisão
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de
de
de
de
de

Pedreiras do Norte - Porto: 1 posto de trabalho
Pedreiras do Centro - Coimbra: 1 posto de trabalho
Licenciamento e Fiscalização - Sede - Lisboa: 1 posto de trabalho
Minas e Contratação - Sede - Lisboa: 4 postos de trabalho
Pedreiras do Sul - Évora: 2 posto de trabalho
Pedreiras do Sul - Faro: 1 posto de trabalho
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