Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201908/0047
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 na origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
? Auditoria e acompanhamento no local das operações aprovadas no âmbito do
POSEUR, de acordo com os respetivos planos anuais;
? Preparação e acompanhamento de auditorias realizadas por entidades
externas, apreciação dos relatórios e preparação dos respetivos contraditórios;
? Follow-up do cumprimento das recomendações das auditorias e das
verificações no local;
? Participação no processo de elaboração das contas anuais e da declaração de
gestão a que se refere o art.º 59 do Regulamento 966/2012, no domínio das
auditorias e verificações no local, bem como registos subjacentes;
? Elaboração e atualização da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do
Programa e Organismos Intermédios e posterior atualização;
Caracterização do Posto de Trabalho:
? Elaboração das propostas de atualização de check-lists de análise e de
orientações e normas de Gestão a aplicar no POSEUR;
? Análise de risco e elaboração de normas de Controlo Interno e de Gestão de
Risco, incluindo risco de fraude e de corrupção;
? Tratamento de casos de fraude e corrupção;
? Elaboração de especificações técnicas para contratação de serviços de auditoria
e de verificações no local;
? Utilização de ferramenta informática do PO SEUR (SI SEUR – Sistema de
Informação do PO SEUR), bem como a utilização de ferramentas Informáticas
integradas no Office, tais como o Excel e o Word.
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: Auditoria, Contabilidade ou Gestão
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Contabilidade

Contabilidade

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

Rua Rodrigo da
Fonseca, n.º 57

Código Postal

Distrito

Concelho

1250190 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: ? Capacidade de iniciativa, autonomia, inovação e dinamismo, responsabilidade e
compromisso com o serviço;
? Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa, promovendo a criação de
um ambiente organizacional favorável à aprendizagem colaborativa e à resolução
de problemas;
? Disponibilidade para deslocações em serviço externo no território nacional;
? Conhecimento aprofundado de contabilidade pública, utilização do POC, POC
setoriais e SNC;
? Domínio das tecnologias de informação na ótica do utilizador, com especial
enfoque para a utilização de folhas de cálculo;
? Conhecimentos de análise financeira e económica de investimento;
? Domínio da língua portuguesa;
? Conhecimentos de inglês.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: poseur@poseur.portugal2020.pt
Contacto: poseur@poseur.portugal2020.pt
Data Publicitação: 2019-08-02
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 PO SEUR”,
é elaborada em 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 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 é acompanhada do curriculum vitae detalhado e de
documento comprovativo das habilitações literárias detidas.
O candidato deve também declarar que consente expressamente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do presente
recrutamento.
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