Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202008/0484
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Pendente
Nível Orgânico: Ministério da Agricultura
Orgão / Serviço: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: A detida na origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Funções na unidade laboratorial da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Algarve, sita em Tavira, nomeadamente:
a) Atendimento ao público, presencial e telefónico, na unidade laboratorial;
b) Rececionar, organizar e identificar as amostras das várias matrizes;
c) Preparar/diluir soluções;
Caracterização do Posto de Trabalho:
d) Efetuar análises químicas de amostras de terra, de acordo com os
procedimentos técnicos;
e) Efetuar leituras no fotómetro de chama e no espectrómetro de absorção
atómica.
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
Local Trabalho

Nº Postos

Delegação
1
Regional de Tavira
-Serviços
Administrativos

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Lgo Santo Amaro

Tavira

8800703 TAVIRA

Faro

Tavira

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1

Formação Profissional

Outros Requisitos: Formação e experiência profissional na área laboratorial, com domínio da
linguagem técnica laboratorial, nomeadamente na designação de processos,
materiais e equipamentos. Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
Elevado nível de responsabilidade e compromisso com o serviço. Boa capacidade
de iniciativa e autonomia. Espírito critico e boa orientação para os resultados.
Bom relacionamento interpessoal.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: pessoal@drapalgarve.gov.pt
Contacto: 289870769
Data Publicitação: 2020-08-19
Data Limite: 2020-09-02
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
- A apresentação das candidaturas deve ser efetuada mediante requerimento dirigido ao Diretor Regional de Agricultura e Pescas
do Algarve, acompanhado de Curriculum Vitae datado e assinado, do qual conste a identificação da referência do posto de trabalho
a que se candidata, a modalidade da relação jurídica de
emprego público detida, a categoria, a posição e o nível remuneratório e respetivo montante, assim como a morada, o contato
telefónico e endereço eletrónico para posterior contacto. Os/as candidatos/as serão selecionados por análise curricular e entrevista
profissional.
- Local de trabalho: Unidade laboratorial (Núcleo de Apoio à Produção Agrícola do Algarve) situada na Delegação de Tavira da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Largo de Stº Amaro, Tavira
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