Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201801/0472
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
Orgão / Serviço:

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos

Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A detida na origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
a) Análise e verificação da conformidade legal (legislação comunitária e nacional)
dos procedimentos de formação e execução de contratação pública
relativamente às operações cofinanciadas, nomeadamente a cada uma das
adjudicações apresentadas em candidaturas e em pedidos de pagamento pelos
beneficiários, compreendendo a execução das seguintes tarefas:
• Análise dos procedimentos de contratação pública e preenchimento integral de
checklist que, em cada momento, estiver em vigor no PO SEUR, modelo a
disponibilizar pela Autoridade de Gestão. O preenchimento da referida checklist
deverá obedecer a todas as orientações em vigor no Programa, as quais serão
disponibilizadas no início da execução da prestação de serviços;
• Elaboração de pareceres jurídicos para as situações que no âmbito da
verificação da conformidade legal dos procedimentos de formação de contratos
Caracterização do Posto de Trabalho:
públicos e da sua execução contratual careçam de uma análise jurídica mais
aprofundada;
• Elaboração das comunicações aos beneficiários finais sempre que no âmbito da
análise dos procedimentos de contratação pública for decidido aplicar correções
financeiras;
• Análise das pronúncias e reclamações apresentadas pelos beneficiários e
elaboração das respetivas respostas.
b) Elaboração de pareceres jurídicos na área do Direito Comunitário, do Direito
Administrativo Geral e do Direito da Organização Administrativa, bem como em
matérias do âmbito de intervenção do Programa.
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: Direito
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Direito

Direito

1

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Autoridade de
1
Gestão do
Programa
Operacional
Temático
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso
de Recursos

Morada

Localidade

Avenida Columbano
Bordalo Pinheiro, n.º 5

Código Postal

Distrito

Concelho

1099019 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Perfil pretendido:
a) Experiência profissional em matéria de contratação pública, de preferência no
âmbito de Fundos Comunitários;
b) Sólidos conhecimentos da legislação nacional e comunitária em matéria de
Contratação Pública, do Direito Comunitário, do Direito Administrativo Geral e do
Direito da Organização Administrativa;
c) Domínio das tecnologias de informação;
d) Domínio da língua portuguesa.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: endereço eletrónico poseur@poseur.portugal2020.pt
Contacto: endereço eletrónico poseur@poseur.portugal2020.pt
Data Publicitação: 2018-01-31
Data Limite: 2018-02-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Joral Oficial:
Observações
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Formalização das candidaturas:
- A candidatura identificada com a menção “Recrutamento por mobilidade na categoria de 1 técnico superior - Unidade de Apoio
Jurídico do PO SEUR”, deverá ser enviada para o endereço eletrónico poseur@poseur.portugal2020.pt acompanhada de
requerimento dirigido à Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(PO SEUR), Dra. Helena Pinheiro de Azevedo, 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.
– As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes elementos sob pena de exclusão: Curriculum profissional detalhado;
declaração autenticada, emitida pelo serviço, indicando a modalidade de relação jurídica de emprego público do candidato, a
categoria, a posição e o nível remuneratório detidos, bem como as funções ou atividades exercidas e a respetiva duração,
fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.
– Métodos de seleção:
Seleção dos candidatos: será feita com base na análise do curriculum vitae, com carácter eliminatório, complementada com
entrevista profissional, sendo certo que apenas serão convocados para a realização de entrevista, os candidatos selecionados na
avaliação curricular e que preencham os requisitos de admissão.
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