
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202107/0473

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Torres Vedras

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: A correspondente à posição remuneratória detida pelo/a candidato/a

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Conteúdo funcional genérico de Assistente Técnico a exercer na Secção de 
Aquisição de Bens e Serviços - Funções de natureza executiva, de aplicação de 
métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, 
de grau médio de complexidade, acrescido das seguintes funções específicas:
Assegurar toda a tramitação de processos de contratação pública de bens e 
serviços, elaborando informações e peças procedimentais (convites, programas 
de procedimentos e cadernos de encargos).

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Torres Vedras

2 Av. 5 de Outubro 2560270 TORRES 
VEDRAS

Lisboa                  
               

Torres Vedras        
                  

Total Postos de Trabalho: 2

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: O/A candidato/a tem que ter conhecimento do Código de Contratação Pública.

Envio de Candidaturas para: https://recrutamento.cm-tvedras.pt/

Contacto: 261310441

Data Publicitação: 2021-07-15

Data Limite: 2021-07-29

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Esta oferta aplica-se apenas a candidatos/as que pretendam mobilidade na categoria.

As candidaturas são feitas exclusivamente através de submissão do formulário disponível na plataforma eletrónica de recrutamento 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, anexando o currículo atualizado e declaração emitida pelo serviço de origem com menção à 
posição remuneratória detida, à antiguidade na categoria/carreira e função pública, bem como a avaliação do desempenho dos 
últimos 3 biénios (se existir).

Aos/Às candidatos/as que forem admitidos/as ao procedimento, será aplicado o método de seleção Entrevista Profissional de 
Seleção.
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