
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202107/0083

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Pendente

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:

- Assegurar a elaboração e acompanhamento técnico e financeiro de projetos 
relativos à mobilidade e transportes no Alentejo Central. Apoiar a Autoridade de 
Transportes na sua atividade de Planeamento e Gestão dos Sistemas Públicos de 
transportes de Passageiros; - Acompanhar os procedimentos concursais 
nomeadamente a Concessão de SPTP; - Acompanhar a legislação específica, os 
programas e financiamentos relacionados com os transportes no Alentejo 
Central, nomeadamente PART, PROtransp, Fundo Ambiental, Fundo de 
Transportes e outros; - Acompanhar a implementação do Transporte Flexível e 
outros meios de transporte sustentável no Alentejo Central; - Integrar ações de 
formação em sistemas de Transportes; - Acompanhar e dinamizar ações de 
formação e sensibilização em transportes; - Dinamizar o Grupo de trabalho da 
Mobilidade e Transportes do AC composto pelos técnicos municipais; - Assegurar 
a monitorização e controlo das concessões e dos sistemas de informação de 
transportes; - Assegurar o reporting das diversas ações/funções da AT 
nomeadamente às entidades competentes (IMT, AMT, outros).
Assegurar a participação em projetos internacionais e redes colaborativas como 
ao RITMUS.
Assegurar todas as ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que 
necessitem a sua colaboração. 
Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são 
cometidas por lei, deliberação, despacho ou determinação superior.

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: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Engenharia Geográfica, Engenharia Civil, Geografia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Geográfica Engenharia Geográfica

Tecnologias Civil Engenharia Civil

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Geografia
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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: - Formação(ões) complementar(es) na área dos Transportes e Mobilidade;
- Experiência comprovada na área dos Transportes e Mobilidade;
- Experiência em SIG e análise de redes

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

Contacto: 266749420

Data Publicitação: 2021-07-06

Data Limite: 2021-07-20

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento autorizado por Despacho do Primeiro- secretário datado de 
05/07/2021. Os interessados devem, no prazo de 10 dias úteis contados da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público, apresentar a candidatura, com 
menção expressa dos seguintes elementos: nome completo, número de 
identificação fiscal, morada e código postal, contacto telefónico, endereço de 
correio eletrónico, código da oferta de emprego público, menção expressa da 
modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da posição e 
nível remuneratórios. A candidatura deverá ser remetida para o seguinte correio 
eletrónico: geral@cimac.pt Documentos que acompanham a candidatura: a) 
Currículo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado, do qual constem, 
designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce e exerceu, com 
a indicação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes 
desenvolvidas, a formação profissional detida; b) Fotocópia simples do 
certificado de habilitações literárias; c) Fotocópia simples dos comprovativos de 
formação profissional. Métodos de seleção: O método de seleção dos candidatos 
será efetuado de acordo com os seguintes parâmetros: avaliação curricular e 
entrevista profissional de seleção. Apenas os candidatos admitidos na avaliação 
curricular serão contactados para a realização da referida entrevista.

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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