Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202008/0807
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;
• Assegurar a representação do serviço e/ou organismo em assuntos da sua
especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou
orientações superiores;
• Conceber projetos e planos de melhoria contínua com impacto positivo na
concretização das atribuições e nos resultados do serviço;
• Autocondução sempre que necessário para a satisfação das necessidades do
serviço, desde que devidamente habilitado para o efeito.
• Planear, programar, desenvolver e controlar as atividades referentes à área do
aprovisionamento, de acordo com a legislação laboral, normas regulamentares e
Caracterização do Posto de Trabalho: procedimentos aplicáveis;
• Assegurar a gestão das disponibilidades financeiras;
• Gerir os fluxos físicos de bens e materiais, do ponto de origem ao ponto de
consumo, em conformidade com os requisitos e as necessidades da autarquia;
• Analisar os relatórios de conformidade de gestão de stocks, adotando as ações
necessárias;
• Avaliar e analisar novas versões das listas de materiais, efetuando sugestões
de melhoria;
• Avaliar e analisar os stocks de segurança, mínimos e de rutura dos materiais
com stocks constituídos, propondo aquisições;
• Elaborar o planeamento anual de aquisições de bens e serviços;
• Avaliar e analisar o desempenho dos fornecedores;
• Efetuar os procedimentos de aquisição adequados, assegurando a componente
estratégica das compras do município;
• Participar em plataformas de negociação dinâmica.
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
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Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Economia, Gestão

Economia e Finanças

Locais de Trabalho
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:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: drh@cm-palmela.pt
Contacto: 212336682
Data Publicitação: 2020-08-31
Data Limite: 2020-09-30
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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