Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202107/0190
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: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: A auferida na categoria de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Os postos de trabalho a ocupar caracterizam-se pelo exercício de funções na
carreira e na categoria de assistente técnico, tal como descrito no anexo referido
no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, para atividades inerentes à Direção de Serviços
de Suporte à Rede do Ensino Superior, tais como, execução de trabalhos de
natureza técnica e administrativa de maior complexidade; funções exercidas com
relativo grau de autonomia e responsabilidade; 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 do serviço, designadamente:
a) Organizar e inventariar espólios académicos de estabelecimentos de ensino
superior encerrados;
b) Assegurar o atendimento e a gestão de pedidos de emissão de declarações
Caracterização do Posto de Trabalho:
certificativas relativas a percursos académicos de ex-alunos dos
estabelecimentos de ensino superior encerrados;
c) Pesquisar registos académicos na documentação fundamental que integra os
espólios académicos e preparar a emissão de declarações certificativas;
d) Preparar a emissão de declarações de reconhecimento de instituições e cursos
de ensino superior para apresentação em países terceiros;
e) Prestar apoio técnico e administrativo no âmbito das atividades inseridas no
correspondente conteúdo funcional;
f) Utilizar tecnologias digitais em áreas de software integradas no
desenvolvimento da atividade inserida no correspondente conteúdo funcional,
designadamente de processamento de texto e de folha de cálculo.
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Direção-Geral do
Ensino Superior

2

Avenida Duque de
Ávila, n.º 137

Código Postal

Distrito

Concelho

1069016 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: https://www.dges.gov.pt/pt/content/candidatura07_07_2021d
Contacto: 21 312 60 50
Data Publicitação: 2021-07-07
Data Limite: 2021-07-21
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
A candidatura deverá ser apresentada através de um formulário, disponível em
https://www.dges.gov.pt/pt/candidatura07_07_2021d e deve incluir obrigatoriamente o seguintes elementos:
- Curriculum vitae atualizado;
- Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias;
- Declaração atualizada emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida, carreira/categoria de que o candidato é titular, descrição das funções exercidas, posição e nível
remuneratório e o correspondente valor pecuniário.
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