
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201902/0102

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Juntas de Freguesia

Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Ramalde

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: Posição remuneratória detida na carreira/categoria

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Área Funcional: Administrativa para o Gabinete Financeiro, Patrimonial, Recursos 
Humanos e Inserção Profissional.
Perfil de Competências: Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos 
e processos, com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio 
de complexidade, nas áreas de atuação da freguesia, nomeadamente: 
expediente geral, arquivo, secretaria, contabilidade, recursos humanos, 
aprovisionamento, atendimento ao cliente, património e tesouraria. Executar 
outras tarefas que lhe sejam solicitadas superiormente, desde que relacionadas 
com a sua atividade e outras constantes no anexo a que se refere o nº 2 do 
art.º 88º, da Lei nº35/2014 de 20 de junho. 
Competências: Conhecimentos especializados e experiência; Realização e 
orientação para resultados; Organização e método de trabalho; Adaptação e 
melhoria contínua; Comunicação (oral e escrita); Responsabilidade e 
compromisso com o serviço;

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 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Junta de Freguesia 
de Ramalde

1 Rua da Igreja de 
Ramalde, n.º 76 - 92

4100280 PORTO Porto                    
              

Porto                    
              

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado;
Integrados na carreira e categoria de Assistente Técnico; Pertencentes ao mapa 
de pessoal de outro Organismo Público.

Envio de Candidaturas para: Freguesia de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, nº 76-92, 4100-280 Porto 

Contacto: 226165690

Data Publicitação: 2019-02-05

Data Limite: 2019-02-19

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Caracterização da Oferta: Mobilidade Interna entre Órgãos, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.
Carreira/Categoria: Assistente Técnico.
Área Funcional: Administrativa para o Gabinete Financeiro, Patrimonial, Recursos Humanos e Inserção Profissional.
Perfil de Competências: Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação da freguesia, nomeadamente: expediente geral, arquivo, 
secretaria, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento, atendimento ao cliente, património e tesouraria. Executar outras 
tarefas que lhe sejam solicitadas superiormente, desde que relacionadas com a sua atividade e outras constantes no anexo a que 
se refere o nº 2 do art.º 88º, da Lei nº35/2014 de 20 de junho. 
Competências: Conhecimentos especializados e experiência; Realização e orientação para resultados; Organização e método de 
trabalho; Adaptação e melhoria contínua; Comunicação (oral e escrita); Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Nº de Postos de Trabalho: 1 posto de trabalho.
Habilitações Literárias: 12º Ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado.
Âmbito do recrutamento: Trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado; Integrados na carreira e 
categoria de Assistente Técnico; Pertencentes ao mapa de pessoal de outro Organismo Público. 
Constituição do Júri: 
Presidente: Carla Costa (Chefe da Unidade de Administração Geral);
Primeira Vogal – Marília Silva (Assistente Técnica);
Segunda Vogal – Alexandra Sampaio (Técnica Superior);
Primeira Vogal Suplente – Anabela Campos (Técnica Superior);
Segunda Vogal Suplente – Manuela Loureiro (Assistente Técnica); 
Remuneração: Posição remuneratória detida na Categoria.
Método de Seleção: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção.
Local: Freguesia de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, nº 76-92 4100-280 Porto. 
Prazo de candidaturas: 10 dias úteis a partir da data da publicação do presente aviso.
Formalização da candidatura: 
a) Requerimento dirigido ao Presidente da Junta, com a menção expressa da modalidade de vínculo de emprego público que 
detém, a carreira e categoria, a remuneração que aufere, e ainda do contacto telefónico e do endereço de correio eletrónico 
disponíveis (o mesmo deve estar indicado, com letra legível, pois as convocatórias para realização dos métodos de seleção serão 
efetuados por correio eletrónico).
b) Declaração emitida pelo serviço público de origem, devidamente atualizada da qual conste: a modalidade de vínculo de emprego 
público, a descrição das atividades/funções que atualmente executa, as últimas três menções de avaliação de desempenho e a 
identificação da respetiva remuneração reportada ao nível e posição remuneratória auferidos;
c) Curriculum Vitae profissional detalhado, datado e assinado;
d) Fotocópias dos documentos comprovativos das habilitações literárias e profissionais.
Apresentação da candidatura: As candidaturas devem ser apresentadas por requerimento dirigido ao Presidente e enviadas por 
correio registado com aviso de receção, para a Freguesia de Ramalde — Rua Igreja de Ramalde, 76-92 4100-280 Porto, ou 
apresentadas pessoalmente na mesma morada, das 9h00 às 17h00, até ao termo do prazo fixado para a entrega das 
candidaturas.
Contacto telefónico: 226165690.
Seleção dos Candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae profissional, 
complementada com entrevista.

Formação Profissional
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