
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202209/0620
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 Não Revistas
Carreira: Vigilante da Natureza

Categoria: Qualquer
Grau de Complexidade: 0

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 Vigilante da Natureza, no âmbito das competências da para 
assegurar, na respetiva área de atuação da Divisão de Recursos Hídricos do 
Litoral (DRHL) da Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro), 
as funções de vigilância, fiscalização e monitorização relativas aos recursos 
hídricos, envolvendo designadamente as seguintes tarefas: 
- Verificar a eventual prática de infrações, na área de que são responsáveis, 
tendo em conta as disposições legais, no que se refere ao domínio hídrico, e 
elaborar autos de notícia relativos às infrações por si presenciadas ou 
verificadas;
- Dar execução ao embargo, ou outras atuações coercivas, que ocorram em 
violação da lei;
- Efetuar vistorias, quando necessárias ou requeridas superiormente;
- Recolher e tratar informação tendente à tomada de decisão no âmbito dos 
processos de licenciamento e de análise das reclamações;
- Recolher e tratar informação para cobrança da taxa de recursos hídricos.

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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente, I.P.

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

Amadora 2610124 
AMADORA

Lisboa                  
               

Amadora               
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Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Experiência comprovada de, pelo menos, 1 (um) ano em funções de fiscalização.

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

Data Publicitação: 2022-09-20
Data Limite: 2022-10-04

Texto Publicado

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

Observações

Local de trabalho:
Nas instalações do Polo de Aveiro da Administração da Região Hidrográfica do Centro da Agência Portuguesa do Ambiente, sitas no 
Edifício do Governo Civil, 2 - Praça Marquês de Pombal | 3810-133 Aveiro

Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
Os/As interessados/as devem, no prazo de 10 (dez) 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.

Método de seleção:
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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