Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202006/0147
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal da Mealhada
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional
Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1
Remuneração:

Possibilidade de remuneração pela posição imediatamente seguinte à da
categoria de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Caracterização do Posto de Trabalho: Electricista
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: 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: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Câmara Municipal
da Mealhada

1

Rua do Jardim

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

3050337
MEALHADA

Aveiro

Mealhada

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional
Formação

Grande Grupo

Área de Estudo

Área de Educação e
Formação

Programas/conteudos

Electricidade

Engenharia, indústrias
transformadoras e
construção

Engenharia e técnicas
afins

Electricidade e Energia

Electricidade

1

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Município de Mealhada, Largo do Município, 3054-001 Mealhada
Contacto: 231200980 - pessoal@cm-mealhada.pt
Data Publicitação: 2020-06-05
Data Limite: 2020-06-23
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: 2.ª Série do Diário da República n.º 110, de 5 de junho de 2020 - Aviso
8765/20250
Texto Publicado em Jornal Oficial: MUNICÍPIO DE MEALHADA AVISO Faz-se público que a Câmara Municipal de
Mealhada pretende recrutar, em regime de mobilidade na carreira e categoria,
entre dois órgãos ou serviços, nos termos do disposto nos artigos 92.º e
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, um Assistente Operacional, para o exercício de
funções de eletricista na Divisão de Administração e Conservação do Território,
nomeadamente, nas seguintes áreas de atuação:
execução/reparação/remodelação e manutenção de sistemas eletromecânicos
nas áreas de sistemas de abastecimento de águas e águas residuais;
execução/reparação/remodelação e manutenção de instalações elétricas de baixa
tensão em edifícios municipais; manutenção em redes de telecomunicações e em
sistemas de incêndio e intrusão em edifícios municipais; manutenção de sistemas
de AVAC em edifícios municipais. 1. Retribuição: Possibilidade de remuneração
pela posição imediatamente seguinte à da categoria de origem. 2. Requisitos
exigidos: Ser detentor de vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
em efetividade de funções, com integração na carreira/categoria correspondente.
3. Prazo de entrega da candidatura: 10 (dez) dias úteis a contar da data da
publicitação do presente aviso no Diário da República. 4. A candidatura deve ser
formalizada através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal,
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum vitae atualizado, datado e
assinado; fotocópia simples do certificado de habilitações académicas;
declaração da entidade empregadora pública, da qual conste a identificação do
vínculo de emprego público previamente estabelecido, a carreira/categoria de
que o candidato é titular, a descrição das funções exercidas, a posição e nível
remuneratório e o correspondente montante pecuniário. 5. Seleção dos
candidatos: A seleção será feita com base na análise do curriculum vitae, demais
elementos relativos ao percurso profissional, designadamente funções exercidas,
decorrentes da declaração apresentada, complementada com entrevista
profissional. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não selecionar qualquer
candidato, no caso de, após a realização dos métodos de seleção, concluir que
nenhum possui o perfil exigido para o exercício das funções. 25 de maio de
2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro
Observações
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