
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202002/0244

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Serviços Municipalizados de Alcobaça

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração:  A correspondente à posição remuneratória detida pelo candidato, em 
conformidade com a LTFP

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Elaboração e acompanhamento do PCQA. Acompanhamento, observação e 
divulgação das análises bacteriológicas com o registo das mesmas em 
plataforma. Relatórios de ensaio. Acompanhamento e monitorização do 
tratamento de abastecimento de água. Acompanhamento e disponibilização da 
informação à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e 
todo o trabalho administrativo inerente à sua atividade nos termos do conteúdo 
funcional previsto no anexo a que se refere o nº 2 do artº 88 da LTFP, aprovada 
em anexo à Lei nº 35/2014 de de 20 de junho, 

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: Licenciatura em engenharia do ambiente

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Ambiente Engenharia do Ambiente

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Serviços 
Municipalizados de 
Alcobaça

1 Rua da Liberdade 2460060 
ALCOBAÇA

Leiria                    
             

Alcobaça               
                

Total Postos de Trabalho: 1

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Rua da Liberdade, nº 9, Alcobaça

Contacto: 262580910 , geral@sm-alcobaca.pt

Data Publicitação: 2020-02-10

Data Limite: 2020-02-24

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: www.smalcobaca.pt

Texto Publicado em Jornal Oficial: Oferta de mobilidade interna, destinada a detentores de Licenciatura em 
engenharia do Ambiente, para o exercício de funções inerentes a um posto de 
trabalho Técnico Superior no setor de atividade da Divisão Técnica de Água e 
Saneamento. Metodo de seleção: Avaliação curricular complementada por 
entrevista de seleção. Apenas serão convocados para entrevista os candidatos 
que tenham o perfil indicado, tendo por base o curriculo apresentado. 

Observações

A candidatura deverá ser dirigida ao Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Alcobaça, 
através de carta registada ou e-mail, contendo identificação expressa da presente Oferta BEP, acompanhada de: Curriculum Vitae 
detalhado, devidamente datado e assinado pelo(a) candidato(a); fotocópia do certificado de habilitações literárias; fotocópias de 
documentos comprovativos de acções de formação profissional realizadas; e , ainda, declaração atualizada, reportada ao prazo 
estabelecido para apresentação de candidaturas, emitida pelo serviço público de origem , que ateste o tipo de vinculo de emprego 
público, bem como da carreira e categoria de que seja titular, descrição das funções atualmente desempenhadas, posição e nível 
remuneratório que aufere e indicação das três últimas menções de avaliação de desempenho.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


