Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202009/0805
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
O posto de trabalho a ocupar caracteriza-se pelo exercício de funções na carreira
e categoria de assistente técnico, e de acordo com as atividades inerentes à
atividade nos centros experimentais da DRAP Algarve.
1 Posto de trabalho previsto e não ocupado da Direção de Serviços de
Desenvolvimento Agroalimentar e Rural para exercer funções no Centro de
Experimentação Agrária de Tavira, consistindo no seguinte:
Caracterização do Posto de Trabalho: • Coordenar as diversas operações culturais a realizar no Centro de
Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), sob a orientação dos responsáveis
pelos campos em causa; • Assegurar a gestão e o registo dos fertilizantes,
corretivos, produtos fitofarmacêuticos, combustíveis, lubrificantes e outros
existentes no CEAT; • Providenciar para o regular funcionamento do CEAT
através da identificação das eventuais anomalias e estrangulamentos e adoção
dos procedimentos adequados.
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

1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Curso de formação de “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”.
Curso de formação “Conduzir e Operar com o Trator em Segurança”.
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: pessoal@drapalgarve.gov.pt
Contacto: 289 870 700
Data Publicitação: 2020-09-23
Data Limite: 2020-10-08
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Local de trabalho: Delegação do Sotavento da DRAP Algarve, Tavira. 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.
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