Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201809/0325
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Organismo Universidade de Évora
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau
Gabinete de Gestão de Projetos dos Serviços Administrativos nos termos do
Área de Actuação: artigo 5.º do Regulamento dos Serviços Administrativos publicado pelo Despacho
n.º 1889/2018 (2.ª série), de 21 de fevereiro
Remuneração: 1867,03
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR
Compete ao Gabinete de Gestão de Projetos:
a) A gestão financeira de contratos de prestação de serviços celebrados pela
Universidade, assim como de projetos e unidades de investigação ou
desenvolvimento e das Unidades Orgânicas;
b) Elaborar os relatórios financeiros exigidos pelas entidades financiadoras dos
projetos e unidades referidas na alínea anterior;
Conteúdo Funcional: c) Elaborar informações de apoio à decisão sobre assuntos da sua área de
atuação;
d) Colaborar com a Divisão Financeira na tramitação dos processos de aquisição
financiados por verbas provenientes dos contratos de prestação de serviço,
projetos e unidades mencionadas nas alíneas anteriores;
e) Colaborar com a Divisão Financeira no que lhe for solicitado para efeitos de
fecho de contas e preparação de orçamento.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Gestão
a) Licenciatura em Gestão;
b) Formação profissional em áreas relevantes para a Administração Pública,
nomeadamente curso de formação em Gestão Pública (FORGEP);
c) Domínio de sistemas ERP, nomeadamente SIAG.AP;
d) Conhecimento e experiência na gestão de projetos financiados quer nacionais,
quer internacionais;
Perfil:
e) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (em particular Excel
avançado e gestão de bases de dados);
f) Conhecimentos de Contratação Pública;
g) Competências: Coordenação; Capacidade de iniciativa e autonomia;
Orientação para os resultados; Capacidade de planeamento e organização;
Análise de informação e sentido crítico.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública.
Presidente - Maria Cesaltina Frade, Administradora da Universidade de Évora.
Vogais efetivos:
Cláudia Patrícia Penetra Zacarias, Chefe da Divisão de Recursos Humanos da
Universidade de Évora, que substituirá a presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos;
Patrícia Isabel Monteiro Salvado Bolotinha, Chefe de Divisão de Apoio
Composição do Júri: Administrativo e Financeiro Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, I. P.
Vogais suplentes:
Maria Cláudia Magalhães da Cruz Bárbara Marques, Chefe de Divisão do Instituto
de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora;
Ana Maria Quintas Paixão Godinho, Chefe de Gabinete do Presidente do
Conselho Geral da Universidade de Évora.
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Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: E - Os constantes do n.º 2 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso nº 13087/2018 (2ª série), de 12 de setembro e jornal de expansão nacional
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Divisão Recursos Humanos - Largo Sra da Natividade, 7002-554 Évora
Formalização da Candidatura: Os candidatos deverão formalizar as suas candidaturas, até ao termo do prazo fixado para o
efeito, mediante requerimento dirigido à Presidente do Júri, enviado por correio registado
para Universidade de Évora, Apartado 94, 7002-554 Évora ou entregue pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos sita no Largo da Sra. da Natividade, 7000-810 Évora,
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia dos certificados de formação profissional;
c) Curriculum vitae detalhado;
d) Declaração passada e autenticada pelo serviço a que se encontrem vinculados, da qual
conste a existência e natureza do vínculo à função pública, a categoria detida, o tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e breve descrição das principais funções
ou cargos exercidos;
e) Outros elementos facultativos, que considere pertinentes, para apreciação do mérito dos
candidatos.
Contacto: 266760969

Data de Publicação 2018-09-12
Data Limite: 2018-09-26
Observações Gerais: Requisitos legais: Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 20.º do EPD, o recrutamento
para os cargos dirigentes de direção intermédia de 3.º grau é efetuado, nos termos dos
artigos 20.º e 21.º do EPD, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou
designados por tempo indeterminado que reúnam competência técnica, aptidão, experiência
profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções e possuam
conhecimentos e experiência nos domínios das atribuições do serviço e área para que são
recrutados, e que sejam detentores, cumulativamente, de:
a) Formação superior conferente de grau;
b) Dois anos de experiência profissional em funções ou cargo para cujo desempenho seja
exigível a formação referida na alínea anterior.
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