
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202008/0654

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Serviços Municipalizados de Peniche

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Aplicável nos termos legais

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de investigação, estudos, 
concepção e aplicação de métodos e processos, enquadrados em conhecimentos 
profissionais inerentes à licenciatura e inseridos nos seguintes domínios: 
Elaboração de informação e pareceres de carácter técnico sobre processos e 
viabilidades de construção; Concepção e realização de projectos de obras, 
preparando, organizando a sua construção manutenção e reparação; Concepção 
de projectos de estrutura e fundações, escavação, redes interiores de água e 
esgotos, rede de incêndio e rede de gás; Concepção e análise de projectos de 
arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas domésticas e 
abastecimentos de água relativos a operações de loteamentos urbanos; 
Fiscalização e direcção técnica de obras; Realização de vistorias técnicas; 
Concepção e realização de planos de obras, estabelecendo estimativas de custo 
e orçamentos, planos de trabalho e especificações; Preparação dos elementos 
necessários para lançamento de empreitadas, nomeadamente elaboração do 
programa de concurso e caderno de encargos.

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: Engenharia Civil

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Civil Engenharia Civil

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Serviços 
Municipalizados de 
Peniche

1 Rua 13 de Infantaria, 
19

2520256 PENICHE Leiria                    
             

Peniche                
                

1



Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: smaspeniche@cm-peniche.pt

Contacto: 262780050

Data Publicitação: 2020-08-26

Data Limite: 2020-09-09

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não aplicável

Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento para mobilidade interna autorizado por deliberação do Conselho de 
Administração em 14.07.2020

Observações

Os interessados deverão enviar a sua candidatura por email com os seguintes documentos:
- Curriculum Vitae
- Comprovativos de habilitações académicas
- Declaração de vinculo
- Motivação para esta oferta

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


