Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202101/0241
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 da Divisão de Serviços Urbanos
- Atualização da lista de unidades económicas (dados das empresas, n.º
contentores recolhidos vs contentores faturados);
- Cadastro de equipamentos:
- Georreferenciação em Arcmap de contentores para RU em todo o concelho;
- Georreferenciação em Arcmap de unidades económicas aderentes ao serviço de
recolha de RU adjudicado;
- Elaboração de mapas vários com recurso à aplicação Arcmap;
- Elaboração de tabelas mensais, com tratamento de dados de produção de
resíduos, pesagens por tipologia de resíduos, referentes às atividades
desenvolvidas pela CMP e pelas prestadoras de serviços;
- Reporte de reclamações e resposta a reclamações no portar
ERSAR/Reclamações, que dão entrada via livro eletrónico de reclamações;
- Amarsul: análise e acompanhamento, no terreno, de instalação de contentores
seletivos, pedidos de novos equipamentos, encaminhamento de reclamações ou
propostas de instalação e/ou alteração de localização de equipamentos;
Caracterização do Posto de Trabalho: - Avaliação, verificação e acompanhamento de reclamações de munícipes, via
SIDAM;
- Projeto de gestão municipal de RUB no concelho;
- Projeto de gestão municipal de têxteis no concelho;
- Alargamento do projeto de recolha porta a porta a outras áreas do concelho;
- 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 habilitado 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;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Ambiente

Engenharia do Ambiente

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: 2021-01-11
Data Limite: 2021-06-30
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).

2

3

