Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202001/0852
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Palmela
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: De acordo com a posição e nível remuneratório no organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
• Exercer funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou científica de
suporte à decisão;
• Elaborar, com elevada autonomia, pareceres, informações e relatórios técnicos
no âmbito da área de atividade submetendo à apreciação superior;
• Conceber projetos e planos de melhoria contínua com impacto positivo na
concretização das atribuições e nos resultados do serviço;
• Conceber, implementar, gerir e promover o sistema de gestão da qualidade
Caracterização do Posto de Trabalho: das unidades orgânicas;
• Elaborar e implementar um plano de auditoria interna no âmbito da qualidade;
• Planear e desenvolver as atividades necessárias à implementação de
normativos legais e regras procedimentais no domínio da qualidade e
modernização administrativa;
• Promover e coordenar ações de reengenharia e desmaterialização de
processos, de elaboração e revisão de procedimentos escritos, instruções de
trabalho e formulários;
• Colaborar na implementação Regulamento Geral de Proteção de Dados
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Nomeação definitiva
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

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Palmela

1

Largo do Município

Código Postal

Distrito

2954001 PALMELA Setúbal

Concelho
Palmela

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: 1. Conhecimentos técnicos especializados obtidos através de formação
comprovada nas seguintes áreas:
• Gestão da qualidade (norma ISO 9000/2015; CAF – Common Assessment
Framework);
• Auditoria interna;
• RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (EU – 2016/679,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de abril);
• Formação de contínua de recursos humanos (curso de Formação de
Formadores)
2. Experiência (mínima de 1 ano):
• Em funções relacionadas com a aplicação da norma ISO 9000/2015, CAF Common Assessment Framework, melhoria contínua, reengenharia de processos
e gestão documental.
3. Outras competências:
• Aptidão para as TIC na ótica do utilizador;
• Orientação para o serviço público;
• Capacidade de comunicação;
• Capacidade e gosto pelo trabalho em equipas multidisciplinares;
• Espírito crítico, iniciativa, dinamismo;
• Foco na resolução de problemas e no trabalho por objetivos;
• Capacidade de planeamento e organização.
4. Possuir carta de condução de ligeiros (preferencial)
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: drh@cm-palmela.pt
Contacto: 212336682
Data Publicitação: 2020-01-21
Data Limite: 2020-02-15
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
As/Os candidatas/os deverão estar integradas/os na carreira Técnica Superior.
Admissão das/os candidatas/os, com comprovada experiência na área, está condicionada à realização de entrevista profissional de
seleção e avaliação curricular.
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