
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202101/0331

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida na origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Integração da estrutura de coordenação do Programa para uma Cultura Inclusiva 
do Alentejo Central (PCI-AC) garantindo, através de um trabalho em equipa, a 
operacionalização, comunicação, monitorização e ajustamento do PCI-AC, por 
um lado e, por outro lado, o apoio de forma permanente e sistematizada aos 
agentes culturais, às organizações da economia social e a outras entidades no 
desenvolvimento de modelos de intervenção social por via da cultura, em 
sintonia com práticas de sustentabilidade ambiental e em benefício dos grupos 
em situação de exclusão ou vulnerabilidade social, identificados no âmbito do 
PCI-AC.
No âmbito desta estrutura deverá igualmente promover a articulação com outros 
projetos da CIMAC em curso e promover a articulação com os municípios 
associados, sobretudo ao nível do Grupo de Trabalho Intermunicipal para a 
Cultura e dos representantes da área social em cada um dos municípios.
Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são 
cometidas por lei, deliberação, despacho ou determinação superior.

O candidato(a) deverá possuir formação superior adequada- Licenciatura em 
Sociologia. Possuir experiência comprovada na área social e na área cultural. 
Possuir conhecimento aprofundado da realidade social e demográfica do Alentejo 
e Alentejo Central e das respostas existentes, em particular no que se refere a 
grupos em situação de exclusão ou vulnerabilidade social. Possuir experiência 
comprovada no trabalho com grupos sociais em situação de exclusão ou 
vulnerabilidade social. Possuir conhecimento aprofundado sobre a realidade 
institucional pública e sobre as entidades da economia social ao nível regional e 
sub-regional. Possuir conhecimento sobre a realidade do setor cultural do 
Alentejo Central.

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 Sociologia
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Sociologia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal do 
Alentejo Central

1 Rua 24 de Julho, 1 7000673 ÉVORA Évora                   
               

Évora                   
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Possuir domínio oral e escrito da língua portuguesa e inglesa. Possuir capacidade 
de comunicação oral. Possuir conhecimentos mínimos dos procedimentos de 
contratação pública (CCP).
Possuir carta de condução

Envio de Candidaturas para: Envio de currículo para geral@cimac.pt

Contacto: 266749420

Data Publicitação: 2021-01-15

Data Limite: 2021-01-29

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

- A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular, podendo ser complementada com uma entrevista 
profissional de seleção.
A referida análise curricular tem carácter eliminatório. Apenas os candidatos pré-selecionados na análise curricular, serão 
contactados para a eventual realização da entrevista profissional de seleção.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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