Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202012/0050
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
No âmbito do Gabinete da Habitação
- Avaliação de pedidos de apoio habitacional no âmbito da Estratégia Local de
Habitação;
- Elaboração da Carta Municipal de Habitação;
- Conceção de respostas habitacionais ou programas de apoio ao acesso à
Habitação;
- Gestão do parque habitacional do município;
- Acompanhamento e promoção de processos de obras de construção,
reabilitação ou conservação, bem como relativos à resolução de problemas que
impliquem intervenção na habitação;
- Preparação de procedimentos conducentes à aquisição de novas habitações a
integrar o parque habitacional municipal; obtenção, organização e atualização de
informação relativa aos imóveis do parque habitacional municipal
(caracterização, documentação, histórico de intervenções, entre outros);
Caracterização do Posto de Trabalho:
- Gestão e instrução de candidaturas a submeter ao Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana – IHRU- no âmbito da Estratégia Local de Habitação.
- 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;
- Auto-condução sempre que necessário para a satisfação das necessidades do
serviço, desde que devidamente habilitada/o para o efeito.
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
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Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Arquitetura/ Engenharia Civil/ Urbanismo
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

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: As/Os candidatas/os deverão estar integradas/os na carreira Técnica Superior.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: drh@cm-palmela.pt
Contacto: 212336682
Data Publicitação: 2020-12-03
Data Limite: 2021-01-05
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Admissão das/os candidatas/os, com comprovada experiência na área, está condicionada à realização de entrevista profissional de
seleção e avaliação curricular.
É necessário o preenchimento de Impresso próprio de candidatura, disponível através do sítio www.cm-palmela.pt (Balcão Único >
Formulários > Recursos Humanos > Candidatura a mobilidade na categoria).
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