Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201912/0535
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Economia
Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério da Economia
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A detida no serviço de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Desempenho de funções na Direção de Serviços de Documentação,
Comunicação e Relações Públicas:
a)Descrever, preservar e conservar documentação histórica;
b) Acolher os leitores na sala de leitura pública da biblioteca e arquivo histórico,
apoiando e orientando as pesquisas de documentação e informação;
c) Avaliar, selecionar e eliminar massas documentais acumuladas;
d) Colaborar tecnicamente na operacionalização de transferências documentais;
e) Gerir documentação e informação corrente;
f) Colaborar em projetos de desmaterialização de documentação e de
Caracterização do Posto de Trabalho: procedimentos;
g) Colaborar na implementação do novo Plano de Classificação e Tabela de
Avaliação de Documentos nas entidades da área governativa Economia e
Transição Digital, segundo a Macro Estrutura Funcional (MEF);
h) Colaborar na implementação do novo sistema de gestão documental nas
entidades da Economia;
i) Colaborar na operacionalização da interoperabilidade entre sistemas de gestão
documental, nas entidades da prestação centralizada de serviços comuns e os
gabinetes da área governativa da Economia e Transição Digital;
j) Colaborar na implementação de planos de preservação digital.
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: Licenciatura
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Secretaria-Geral
do Ministério da
Economia

2

Avenida da República,
n.º 79

Lisboa

1069218 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Será especialmente valorizada a formação pós-graduada na área da gestão de
arquivos e informação, a experiência e os conhecimentos técnicos no
desempenho das funções que caracterizam o posto de trabalho. Será igualmente
ponderada a capacidade de organização, a autonomia e iniciativa, a capacidade
de trabalhar em equipa e a facilidade de comunicação escrita e oral.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: secretaria.geral@sgeconomia.gov.pt
Contacto: 21 791 1600
Data Publicitação: 2019-12-18
Data Limite: 2020-01-03
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Para se candidatar ao recrutamento por mobilidade na categoria:
- A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido à Senhora Diretora de Serviços de
Documentação,Comunicação e Relações Públicas da SGE, Dra. Carla Santo, com a menção expressa do vínculo e da
carreira/categoria detidas, da posição e nível remuneratório e da correspondente remuneração mensal, acompanhados do
curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, bem como a indicação expressa do código de oferta da BEP;
- O candidato deve também declarar que consente expressamente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do presente
recrutamento;
- O candidato deve ser detentor da carreira/categoria de técnico superior;
- Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular serão convocados para a entrevista profissional.
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