Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202103/0829
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 Departamento de Administração Urbanística
Funções correspondentes à caracterização funcional da respetiva carreira técnica
superior (grau 3 de complexidade funcional) constantes do Anexo, referido no
n.º 2.º no artigo 88.º da LTFP, complementado com as especificidades inerentes
à respetiva área funcional, de âmbito consultivo, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e aplicação de métodos processos de natureza técnica
e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, designadamente:
Apreciar e dar parecer sobre os pedidos de informação prévia relativos a
construção de edificações, destinadas exclusiva ou predominantemente a
habitação e relativos à instalação de atividades económicas e industriais, sujeitas
a licenciamento específico, auscultando previamente sempre que necessário, ou
legalmente exigido, outras unidades orgânicas e entidades externas;
Analisar os pedidos de autorização e de licenciamento, relativos à construção,
reconstrução, ampliação, alteração, conservação e de utilização de edifícios
destinados exclusiva ou predominantemente para habitação, auscultando
previamente sempre que necessário, ou legalmente exigido, outras unidades
orgânicas e entidades externas;
Enquadrar os pedidos de comunicação prévia respeitantes às obras isentas de
licença de construção nos termos da lei;
Caracterização do Posto de Trabalho:
Promover a criação de mecanismos de controlo da iniciativa privada, no domínio
da construção de edifícios para habitação, tendo sempre em atenção os direitos
dos particulares e os direitos da comunidade;
Informar superiormente sempre que seja verificada a inobservância dos
regulamentos e normas em vigor aplicáveis, e propor medidas que devam ser
tomadas;
Apreciar e dar parecer sobre pedidos de informação prévia relativos a construção
de edifícios de uso misto destinadas predominantemente a atividades
económicas, sujeitas a licenciamento específico;
Analisar os pedidos de autorização e de licenciamento de edifícios de uso misto
destinados predominantemente a atividades económicas;
Promover a criação de mecanismos de controlo da iniciativa privada no domínio
da construção de edifícios não habitacionais, tendo sempre em atenção os
direitos do particular e os direitos da comunidade;
Informar superiormente sempre que seja verificada a inobservância dos
regulamentos e normas em vigor aplicáveis, e propor medidas que devam ser
tomadas;
Emitir pareceres respeitantes a projetos de edificações da responsabilidade da
administração central ou de entidades concessionárias de serviço público isentas
de licenciamento municipal.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Nomeação definitiva
CTFP por tempo indeterminado

1

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 na área da Engenharia Civil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

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: Licenciatura na área de Engenharia Civil, e inscrição válida e efetiva na Ordem
dos Engenheiros
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: drh@cm-palmela.pt
Contacto: 212336682
Data Publicitação: 2021-03-26
Data Limite: 2021-07-30
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).
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