Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202009/0917
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: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A detida na origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Posto de trabalho para a Direção de Serviços de Investimento, Divisão de
Incentivos, com sede em Faro, no Patacão, para levar a cabo as seguintes
funções:
- exercer, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com
enquadramento superior, funções de análise técnico-económica de candidaturas
a fundos públicos, e de pedidos de pagamento, predominantemente do domínio
agroflorestal e do desenvolvimento rural;
- organizar processos, acompanhar tecnicamente candidaturas em curso,
nomeadamente através de visitas prévias ou no curso da sua execução;
Caracterização do Posto de Trabalho:
- participar na elaboração de planos, ou outro tipo de documentos de estudo, em
reuniões de coordenação, e de avaliação, inerentes à sua área de intervenção,
tanto no quadro interno da Direção Regional, como com outras entidades
publicas e privadas;
- apoiar a iniciativas ou diligências da DRAP, independentemente da unidade
orgânica que as promove, que se desenvolvam no quadro da sua atividade ou
das suas competências técnicas.
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 Pré-Bolonha ou Mestrado Pós Bolonha em Ciências Agrárias.
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Agricultura, Pecuária e Recursos Naturais

Ciência Agrária/ Agrícola e Agricultura

Engenharia Agrária, variante de Florestal

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Direção Regional 1
de Agricultura e
Pescas do Algarve

Morada

Localidade

Apartado 282 - Braciais
- Patacão

Código Postal

Distrito

Concelho

8001904 FARO

Faro

Faro

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: - Elevada capacidade de organização e trabalho orientado para a obtenção de
resultados;
- Capacidade de adaptação no trabalho e versatilidade/polivalência nas funções;
- Boa comunicação escrita e oral;
- Capacidade de iniciativa e tomada de decisão;
- Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;
- Disponibilidade para deslocações no Algarve, bem como para representação da
DRAP junto de outras entidades, por meios próprios, sem prejuízo das ajudas de
custo aplicáveis, e prestar assim trabalho fora da área de residência.
- Tolerância para lidar com situações de pressão, inerentes ao acompanhamento
da atividade desenvolvida;
- Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Preferencialmente com experiência na função ou em funções semelhantes, e
conhecimento da região nas matérias da sua área de atividade profissional.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: pessoal@drapalg.min-agricultura.pt
Contacto: 289870700
Data Publicitação: 2020-10-01
Data Limite: 2020-10-16
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações

2
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