Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201905/0339
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: A detida no serviço de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
A) Posto de trabalho da Área Comunitária : Preparação de contributos técnicos
e acompanhamento dos dossiers comunitários;
Preparação das posições técnicas para apoio à posição nacional a defender em
negociações do Conselho da União Europeia. Acompanhamento dos trabalhos
dos vários Grupos de Trabalho da Comissão Europeia.
Caracterização do Posto de Trabalho: B) Posto de Trabalho da Área Internacional : Preparação de contributos técnicos
para Cimeiras e Comissões Mistas Internacionais;
Acompanhamento e promoção das atividades e iniciativas no âmbito dos
instrumentos de cooperação celebrados entre Portugal e os Governos de Países
Terceiros. Apoio técnico á representação nacional nos trabalhos da Agência
Internacional da Energia e da União Para o Mediterrâneo.
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
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 2
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: 2

1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: a) Experiência no posto de trabalho;
b) Possuir boa fluência verbal e escrita da língua inglesa;
c) Ter bons conhecimentos da língua francesa e espanhola.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Av. 5 de Outubro, nº 208, 1069-203 Lisboa
Contacto: 217922700
Data Publicitação: 2019-05-10
Data Limite: 2019-05-24
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, 2.ª série, N.º90 de 10 de maio de 2019

2

Texto Publicado em Jornal Oficial: Aviso (extrato) n.º8132/2019 1 – Faz-se público que a Direção-Geral de Energia
e Geologia pretende recrutar, em regime de mobilidade na categoria, dois (2)
trabalhadores detentores da 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 Relações Institucionais e de Mercado. 2 –
Requisitos gerais: Trabalhadores com a categoria de Técnico Superior,
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. 4 – Caracterização dos Postos de
Trabalho: A) Posto de trabalho da Área Comunitária : Preparação de contributos
técnicos e acompanhamento dos dossiers comunitários; Preparação das posições
técnicas para apoio à posição nacional a defender em negociações do Conselho
da União Europeia. Acompanhamento dos trabalhos dos vários Grupos de
Trabalho da Comissão Europeia. B) Posto de Trabalho da Área Internacional :
Preparação de contributos técnicos para Cimeiras e Comissões Mistas
Internacionais; Acompanhamento e promoção das atividades e iniciativas no
âmbito dos instrumentos de cooperação celebrados entre Portugal e os Governos
de Países Terceiros. Apoio técnico á representação nacional nos trabalhos da
Agência Internacional da Energia e da União Para o Mediterrâneo. 5 – Requisitos
preferenciais: a) Experiência no posto de trabalho; b) Possuir boa fluência verbal
e escrita da língua inglesa; c) Ter bons conhecimentos da língua francesa e
espanhola. 6 – Local de trabalho: Direção-Geral de Energia e Geologia, Direção
de Serviços de Relações Institucionais e de Mercado, Av. 5 de Outubro, nº 208
(Edifício Sta. Maria), 1069-203 Lisboa. 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 DireçãoGeral 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 «Refª
2/TS-M/2019 - Recrutamento por Mobilidade - Direção de Serviços de Relações
Institucionais e de Mercado», 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. 08 de abril de 2019 – O DiretorGeral, João Pedro Correia Costa Bernardo.
Observações
Trabalhadores com a categoria de Técnico Superior, detentores de relação jurídica de emprego público previamente constituída,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
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