Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201908/0357
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Planeamento
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 no Serviço/Organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
- Operacionalizar o Plano de Avaliação (PA) do PO SEUR no que diz respeito aos
exercícios de avaliação
coordenados e acompanhados pela Autoridade de Gestão;
- Acompanhar a prossecução dos processos avaliativos, desde a conceção,
elaboração das peças dos
procedimentos de contratação pública, modelo de análise das propostas
técnicas, análise dos produtos de
avaliação (relatórios de avaliação, sínteses gráficas, posters e brief policy),
elaboração de pareceres do grupo
de acompanhamento, até à divulgação dos resultados (incluindo a dinamização
de workshops participativos);
- Elaborar e executar um plano de aprofundamento teórico e metodológico das
avaliações planeadas, nas
perspetivas de construção e validação das Teorias da Mudança (TdM), e na
aplicação dos métodos da
Avaliação Baseada na Teoria (ABT) e da Avaliação de Impacto Contrafactual
(AIC);
- Desenvolver estudos e análises de evolução dos domínios temáticos do SEUR e
acompanhar a evolução da
Caracterização do Posto de Trabalho:
formulação política publica associada aos domínios do ambiente no atual e
próximo período de programação;
- Efetuar a monitorização ambiental estratégica do PO SEUR, acompanhamento
das recomendações e
indicadores de monitorização, numa lógica de avaliação do desempenho
ambiental do Programa.
- Formular propostas para garantir um grau de eficácia e eficiência na
implementação do PA POSEUR,
nomeadamente no que diz respeito ao quadro metodológico, ao ajustamento das
questões de avaliação ao
contexto atual e ao desenvolvimento de competências e capacitação da AG PO
SEUR;
- Acompanhar as políticas cofinanciadas no âmbito dos exercícios de
monitorização estratégica e estimular a
produção científica na avaliação de políticas públicas, em articulação com a
AD&C no que diz respeito ao Plano
Global de Avaliação do Portugal 2020 (PGA PT2020), com os outros Programas
Operacionais e com a
Administração Pública em matéria de avaliação de políticas e programas.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
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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: Gestão, Economia, Administração Pública, Geografia, Ciências Sociais ou
Engenharia.
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Economia, Gestão

Economia e Gestão

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Gestão de Pessoal e Administração /
Administração Pública

Administração Pública

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Ciências Sociais

Ciências Sociais

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Ciências Sociais

Geografia

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Contabilidade

Contabilidade

Ciências

Matemática

Matemática

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

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

Morada
Rua Rodrigo da
Fonseca, n.º 57

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1250190 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional
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Outros Requisitos: - Proatividade e espírito de iniciativa para propor novas abordagens e
metodologias para a realização de estudos
avaliativos ou prospetivos e análises temáticas e /ou territoriais;
- Autonomia, sentido crítico e capacidade de reflexão para identificar
constrangimentos e oportunidades, bem como
as opções de política pública nos domínios do ambiente abrangidos pelo
Programa;
- Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa e em articulação com
outras entidades;
- Inovação, dinamismo e capacidade de resposta em períodos concentrados;
- Conhecimento do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e domínio das
fontes estatísticas nacionais e
internacionais para validar as técnicas de recolha, tratamento e análise de
informação;
- Experiência em avaliação de políticas públicas, conhecimentos sobre os FEEI e
competências ao nível da produção
científica.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: poseur@poseur.portugal2020.pt
Contacto: poseur@poseur.portugal2020.pt
Data Publicitação: 2019-08-09
Data Limite: 2019-09-16
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
A candidatura identificada com a menção “Recrutamento por mobilidade na categoria para as Unidades Operacionais do POSEUR”,
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 (POSEUR), Dra. Helena
Pinheiro de Azevedo, do qual conste a indicação do código de Oferta da BEP, a menção expressa do vinculo e da carreira /
categoria detidas, a posição e o nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal, assim como a morada, o contato
telefónico e endereço eletrónico.
O candidato deve também declarar que consente expressamente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do
presente recrutamento.
As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes elementos:
a) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado;
b) Comprovativos dos documentos das habilitações literárias.
Métodos de seleção:
A 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 profissional, os candidatos
selecionados na avaliação curricular e que preencham os requisitos de admissão.
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