
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202207/0800
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério do Ambiente e da Ação Climática

Orgão / Serviço: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Posição remuneratória do/a candidato/a.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As funções a exercer são enquadráveis no conteúdo funcional da 
carreira/categoria de técnico superior, no âmbito das competências do 
Departamento Financeiro e de Recursos Gerais (DFIN), envolvendo 
designadamente as seguintes: 
- Articulação com as entidades centralizadoras dos processos aquisitivos (UMC 
do MAAC e eSPap).
- Desenvolvimento e acompanhamento dos processos aquisitivos centralizados;
- Articulação com os serviços descentralizados da APA nas diferentes áreas do 
património e aprovisionamento;
- Elaboração de modelos de acompanhamento das necessidades e da gestão dos 
contratos da APA nas áreas do património, logística e aprovisionamento;
- Gestão dos contratos estabelecidos nas áreas do património, logística e 
aprovisionamento;
- Solicitação de orçamentos para compras de bens e serviços nas áreas do 
património, logística e aprovisionamento;
- Gestão de contratos da nas áreas do património, logística e aprovisionamento, 
sob a sua responsabilidade;
- Levantamento das necessidades de produtos e componentes nas áreas do 
património, logística e aprovisionamento;
- Elaboração de relatórios e informações no sentido de fundamentar decisões 
técnicas nas áreas do património, logística e aprovisionamento;
- Preparação de peças dos procedimentos de locação e aquisição de bens e 
serviços nas áreas do património, logística e aprovisionamento.

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 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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 (preferencial) em Engenharia Mecânica

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada
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Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente, I.P.

2 Rua da Murgueira, n.º 
9 e 9A, Zambujal - 
Apartado 7585 - 
Alfragide

Amadora 2610124 
AMADORA

Lisboa                  
               

Amadora               
                 

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@apambiente.pt
Contacto: recrutamento@apambiente.pt

Data Publicitação: 2022-07-25
Data Limite: 2022-08-16

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: N/A
Texto Publicado em Jornal Oficial: N/A

Observações

Os/As interessados/as devem, no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da data da publicitação do presente Aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), enviar requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da APA para o endereço: 
recrutamento@apambiente.pt identificando, no assunto do e-mail, o correspondente Código de Oferta, acompanhado de 
Curriculum Vitae com a descrição detalhada da experiência profissional, assinado pelo/a candidato/a, cópia do documento 
comprovativo da habilitação académica detida e declaração atualizada do serviço de origem com menção expressa da modalidade 
de relação jurídica de emprego público, da carreira/categoria, da posição e nível remuneratório atualmente detidos.

A seleção dos/as candidatos/as será efetuada mediante a realização de entrevista profissional, sendo apenas convocados para a 
realização da entrevista os/as candidatos/as cujo currículo revele experiência adequada ao exercício das funções do posto de 
trabalho a ocupar.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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