
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202112/0302

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:

Realizar estudos e outros trabalhos de natureza jurídica, conducentes à definição 
e concretização das políticas da CIMAC e dos Municípios associados; Elaborar 
pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem 
como normas e regulamentos internos; Recolher, tratar e difundir legislação, 
jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao serviço em que está 
integrado; Prestar apoio técnico-jurídico aos Municípios associados e aos órgãos 
e serviços da CIMAC. Assegurar a publicação no Diário do República de todos as 
diplomas, despachos, avisos e outros, que nele devam ser publicados; Assegurar 
a verificação de procedimentos contratuais, em respeito ao emanado no Código 
dos Contratos Públicos.
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: 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 Direiro

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito

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                   
               

1



Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

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

Contacto: 266749420

Data Publicitação: 2021-12-21

Data Limite: 2022-01-04

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento autorizado por Despacho do Primeiro- Secretário datado de 
22/11/2021. Os interessados/as devem formalizar a candidatura, por correio 
eletrónico, através de requerimento com a menção expressa da modalidade de 
relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da posição e nível 
remuneratórios, contacto telefónico e email, acompanhado de: - Curriculum 
Vitae atualizado, datado e assinado; - Documento comprovativo das habilitações 
literárias e das formações frequentadas.

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2


