Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202008/0011
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Juntas de Freguesia
Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional
Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1
Remuneração:

A correspondente à posição remuneratória detida pelo candidato no serviço de
origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
As funções correspondentes ao conteúdo funcional de Assistente Operacional,
especificamente:
- Atendimento ao público;
Caracterização do Posto de Trabalho: - Trabalho na área administrativa;
- Responsável pela limpeza e higienização do edifício sede e outros espaços da
responsabilidade da Junta de Freguesia.
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

Junta de Freguesia 1
de Nossa Senhora
de Fátima

Morada
Rua Dr. Francisco
Mendes de Brito, n.º 3A

Localidade

Código Postal

Distrito

2330233
Santarém
ENTRONCAMENTO

Concelho
Entroncamento

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

1

Outros Requisitos: - Aptidão para a área administrativa;
- Carta de condução.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima - Entroncamento.
Contacto: 249726036
Data Publicitação: 2020-08-03
Data Limite: 2020-08-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

2

Texto Publicado em Jornal Oficial: A V I S O MOBILIDADE NA CATEGORIA ENTRE ÓRGÃOS Torna-se público que a
Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima, concelho do Entroncamento
pretende recrutar, mediante mobilidade na categoria entre órgãos, nos termos
do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação,
1 trabalhador/a com a categoria de Assistente Operacional. 1. Caracterização da
oferta: Tipo de Oferta: Recrutamento em regime de mobilidade interna na
categoria; Carreira: Assistente Operacional Categoria: Assistente Operacional
Número de postos de trabalho: 1 Remuneração: A correspondente à posição
remuneratória detida pelo candidato no serviço de origem. 2. Caraterização do
posto de trabalho: As funções correspondentes ao conteúdo funcional de
Assistente Operacional, especificamente: - Atendimento ao público; - Trabalho
na área administrativa; - Responsável pela limpeza e higienização do edifício
sede e outros espaços da responsabilidade da Junta de Freguesia. 3. Duração da
mobilidade: Até 18 meses. 4. Requisitos de admissão: Ser titular de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado e estar integrado na
carreira/categoria de Assistente Operacional. 5. Outros Requisitos: - Aptidão
para a área administrativa; - Carta de condução. 6. Local de trabalho: Junta de
Freguesia Nossa Senhora de Fátima - Entroncamento. 7. Prazo e formalização
das candidaturas 7.1. Prazo: 10 dias úteis, contados a partir da data da
publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público. 7.2. Formalização:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, de utilização
obrigatória, devidamente preenchido, disponível na página oficial da Junta de
Freguesia Nossa Senhora de Fátima, dirigido ao Presidente da Junta de
Freguesia Nossa Senhora de Fátima, que poderá ser entregue pessoalmente, no
serviço administrativo da Junta de Freguesia, nos dias úteis, das 9:00 às 13:00
horas ou remetido por correio registado com aviso de receção, para Junta de
Freguesia Nossa Senhora de Fátima , Rua Dr. Francisco Mendes de Brito, N.º3 –
A, 2330-223 Entroncamento. 8. A apresentação da candidatura deverá ser
acompanhada dos seguintes documentos: 8.1. Curriculum vitae detalhado,
datado e devidamente assinado, onde constem as funções que exerce e/ou
exerceu anteriormente, documento comprovativo das habilitações académicas,
da formação profissional, da experiência profissional adquirida, devendo os
factos mencionados no curriculum vitae, serem devidamente comprovados, sob
pena de não serem considerados; 8.2. Declaração emitida pelo serviço público
de origem, devidamente atualizada e autenticada da qual conste: a modalidade
do contrato de trabalho em funções públicas, a descrição das atividades/funções
que atualmente executa, as últimas três menções de avaliação de desempenho e
a identificação da carreira/categoria em que se encontra inserido, com a
identificação da respetiva remuneração reportada ao nível e posição
remuneratória auferidos; 9. Critérios de apreciação das candidaturas A seleção
dos candidatos será efetuada por Avaliação Curricular (AC), com base na análise
do curriculum vitae apresentado e por Entrevista Profissional de Seleção (EPS),
sendo a classificação final (CF) obtida através da seguinte fórmula: CF= AC
*70% + EPS*30% 10. Júri do Procedimento Presidente: Rui Pedro Gonçalves
Marques, Chefe de Unidade de Recursos Humanos no Município do
Entroncamento Vogais Efetivos: Ana Paula Mendes Pinto Ferreira, Técnica
Superior e Andrea Patrícia Alves Lopes, Assistente Técnica, ambas do Município
do Entroncamento Vogais Suplentes: Jacinta de Fátima Ferreira Pinheiro e Sara
Carina Bilreiro Rito, ambas Assistentes Técnicas na Junta de Freguesia Nossa
Senhora de Fátima - Entroncamento. Nos termos do artigo 97.º-A da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, aditado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, a presente oferta de
emprego será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na
página eletrónica da Junta de Freguesia (www.jfnsfatima.pt). Entroncamento, 14
de julho de 2020 O Presidente da Junta de Freguesia, Ezequiel Soares Estrada
Observações
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