Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201710/0072
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Orgão / Serviço: Direção-Geral do Ensino Superior
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: Auferida na categoria de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Integração na Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação
Internacional da Direção-Geral do Ensino Superior, para executar as seguintes
tarefas:
1. Assegurar a análise técnica dos pedidos de registo de graus estrangeiros ao
abrigo do Decreto-Lei nº.341/2007 de 12 de outubro, no âmbito das
competências da DGES, efectuado através da Plataforma online de gestão dos
processos
2. Assegurar a análise técnica dos pedidos de declaração de nível de cursos e
instituições de ensino superior estrangeiras, no âmbito das competências do
ENIC/NARIC.PT, efectuada através da Plataforma online de gestão dos processos
Caracterização do Posto de Trabalho:
3. Assegurar a gestão e execução das tarefas associadas à implementação e
desenvolvimento de projectos nacionais e europeus na área do reconhecimento
académico, bem como a representação nacional e internacional
4. Assegurar a Gestão da pág web nas áreas de intervenção da DRMCI
5. Participação em reuniões bem como na elaboração de estudos e pareceres no
âmbito das atividades referidas;
6. Assegurar a prestação de informação a cidadãos, instituições e entidades
nacionais e estrangeiras sobre reconhecimento académico e profissional através
de atendimento presencial, telefónico e email.
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: Sem requisito de Licenciatura Especifica
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Direção-Geral do
Ensino Superior

1

Avenida Duque de
Ávila, n.º 137

Código Postal

Distrito

Concelho

1069016 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Capacidade e conhecimentos de informática na ótica do utilizador,
preferencialmente em sistemas de comunicação e de informação e em bases de
dados próprias do serviço e conhecimento fluente de línguas estrangeiras,
designadamente de língua inglesa, nas vertentes de oralidade, escrita e leitura
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: secretariado@dges.gov.pt
Contacto: 21 312 60 50 / secretariado@dges.gov.pt
Data Publicitação: 2017-10-04
Data Limite: 2017-10-17
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Joral Oficial:
Observações

2

