
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201912/0314

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Juntas de Freguesia

Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos);

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de Técnico Superior, 
correspondente ao grau de complexidade 3, compreendendo as seguintes 
funções e competências: 
Desempenhar funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e 
processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, e concretamente no 
processamento de abonos e descontos na aplicação informática; Cálculo e 
processamento de ajudas de custo, trabalho extraordinário e prestações 
complementares;
Gestão de faltas e licenças, com influência na vertente remuneratória dos 
trabalhadores; Cálculo dos descontos obrigatórios e facultativos; 
Criação de ficheiros eletrónicos mensais no âmbito da CGA, SS, ADSE e Caixas 
de Previdência; 
Apoio administrativo, tratamento de expediente de recursos humanos e arquivo;
Assegurar a adequação com as normas legais vigentes, os processos de 
contratação ou recrutamento de pessoal, promovendo o normal decurso dos 
processos;
Controlar e acompanhar o processo de Avaliação de Desempenho (SIADAP);
Acompanhamento e apoio no Sistema de Proteção de Dados; 

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

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.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

.
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Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Recursos Humanos

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Junta de Freguesia 
de Camarate, 
Unhos e Apelação

1 Largo Engº Armando 
Bandeira Vaz, N.º 5 - 
Apartado 1065

2685103 
SACAVÉM

Lisboa                  
               

Loures                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos

Envio de Candidaturas para: Por correio registado ou presencial

Contacto: 219484160

Data Publicitação: 2019-12-11

Data Limite: 2019-12-23

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: Para os efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicos (LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho 
(doravante LTFP), no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, nos 
termos do n.º 9. do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, aprovada a 
abertura dos procedimentos concursais comuns para a ocupação de 32 (trinta e 
dois) postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal de 2019, 
para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme deliberação 
tomada em reunião de executivo de 25 de novembro de 2019, se encontram 
abertos pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República os seguintes procedimentos Concursais Comuns, 
com vista à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado: Refª. 3 — Técnico Superior de Recursos Humanos — 01 lugar; 
29 de Novembro de 2019. — O Presidente, Renato Joaquim Alves.

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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