Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202007/0321
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Juntas de Freguesia
Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Queluz e Belas
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A detida no serviço de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Direito / Jurídico: análise e emissão de pareceres e representação da Junta de
Caracterização do Posto de Trabalho: Freguesia nos diversos atos jurídicos e administrativos, contratação pública e
demais contratos.
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: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Direito
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Direito

Direito

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Junta de Freguesia 1
de Queluz e Belas

Morada
Rua Conde Almeida
Araújo, N.º 44

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

2745061 QUELUZ

Lisboa

Sintra

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

1

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recursoshumanos@ufqueluzbelas.pt
Contacto: 214346610
Data Publicitação: 2020-07-14
Data Limite: 2020-07-31
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido à Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Queluz e
Belas, identificando o código da oferta ao qual se candidata, devendo constar a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria
que possui, posição e nível remuneratório detidos e o serviço onde exerce funções, a ser remetido por correio eletrónico até ao
termo do prazo fixado para recursoshumanos@ufqueluzbelas.pt
Documentos: o requerimento deverá ser acompanhado de curriculum vitae devidamente atualizado, datado e assinado, fotocópias
dos documentos comprovativos das habilitações literárias, da formação profissional e declaração emitida pelo órgão ou serviço a
que o/a candidato/a pertence, onde conste a modalidade de vínculo do/a trabalhador/a, a carreira e categoria que possui, assim
como qualquer outra informação que o/a candidato/a considere relevante para a comprovação do seu mérito.
Será efetuada análise curricular complementada, se aplicável, com entrevista.
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