Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202201/0245
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Planeamento
Orgão / Serviço: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: Remuneração detida na situação jurídico-funcional de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Os postos de trabalho a ocupar inserem-se no âmbito de uma Unidade de
Gestão Operacional do PO ISE, que procede à análise técnica e financeira das
candidaturas e acompanhamento da execução das operações aprovadas e
cofinanciadas, designadamente análise técnica e financeira nas fases de
aprovação e de execução e acompanhamento e apoio técnico às entidades.
As funções consistem em:
1 - Análise Técnica e financeira - processo de aprovação e execução:
- Análise de admissibilidade da entidade -avaliação da conformidade no acesso
às tipologias de operação, considerando as categorias de beneficiários definidas
e a regularidade da situação contributiva;
- Análise do mérito das candidaturas e verificação dos indicadores de realização
e de resultado (dimensão física e financeira):
Na fase de aprovação:
- Aplicação de grelha de análise multicritérios, para efeitos de apuramento do
mérito e seriação dos projetos, incluindo o eventual recurso a pareceres externos
de entidades responsáveis pelas políticas públicas;
Caracterização do Posto de Trabalho:
- Análise de ajustamento dos custos a critérios de legalidade e razoabilidade
financeira, de acordo com as regras definidas de custos simplificados ou de
custos reais;
- Emissão de propostas a submeter à aprovação do Secretariado Técnico.
Na fase de execução:
- Análise dos pedidos de reembolso, de alteração dos projetos e de saldo final,
apresentados pelas entidades;
- Elaboração de propostas de revisão da decisão inicial;
- Realização de verificações administrativas (análise de documentos de suporte)
e acompanhamento técnico-pedagógico dos projetos (apoio técnico às
entidades).
- Observância rigorosa dos prazos legais, nas fases de aprovação e de execução,
incluindo o saldo final.
2. Utilização de vários sistemas de informação, designadamente o Sistema de
informação do Portugal 2020 e o SI do Fundo Social Europeu.
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 c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: 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
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Descrição da Habilitação Literária: Contabilidade, Gestão, Economia, Administração, Direito, Matemática, Sociologia.
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Agência para o
4
Desenvolvimento e
Coesão, I.P.

Morada

Localidade

Avenida 5 de Outubro,
n.º 153

Código Postal

Distrito

Concelho

1050053 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 4

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Requisitos de Admissão:
a) Ser detentor de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
b) Ser detentor de licenciatura nas seguintes áreas: Contabilidade, Gestão,
Economia, Administração, Direito, Matemática, Sociologia.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Para o endereço geral@poise.portugal2020.pt
Contacto: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86, 1070-065 Lisboa
Data Publicitação: 2022-01-13
Data Limite: 2022-01-27
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
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Texto Publicado em Jornal Oficial: Faz-se público que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão pretende
recrutar por mobilidade interna para o Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego (PO ISE), 4 Técnicos Superiores ao abrigo do disposto nos artigos 92.º
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20 de junho e na alínea a) do n.º 10 do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 137/2014, de 12 de setembro, nos seguintes termos: 1. Remuneração a
auferir: Remuneração detida na situação jurídico-funcional de origem. 2.
Requisitos de Admissão: a) Ser detentor de um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado. b) Ser detentor de licenciatura nas seguintes
áreas: Contabilidade, Gestão, Economia, Administração, Direito, Matemática,
Sociologia. 3. Caracterização das funções a desempenhar nos postos de trabalho
a ocupar: os postos de trabalho a ocupar inserem-se no âmbito de uma Unidade
de Gestão Operacional do PO ISE, que procede à análise técnica e financeira das
candidaturas e acompanhamento da execução das operações aprovadas e
cofinanciadas, designadamente análise técnica e financeira nas fases de
aprovação e de execução e acompanhamento e apoio técnico às entidades. As
funções consistem em: 1 - Análise Técnica e financeira - processo de aprovação
e execução: - Análise de admissibilidade da entidade -avaliação da conformidade
no acesso às tipologias de operação, considerando as categorias de beneficiários
definidas e a regularidade da situação contributiva; - Análise do mérito das
candidaturas e verificação dos indicadores de realização e de resultado
(dimensão física e financeira): Na fase de aprovação: - Aplicação de grelha de
análise multicritérios, para efeitos de apuramento do mérito e seriação dos
projetos, incluindo o eventual recurso a pareceres externos de entidades
responsáveis pelas políticas públicas; - Análise de ajustamento dos custos a
critérios de legalidade e razoabilidade financeira, de acordo com as regras
definidas de custos simplificados ou de custos reais; - Emissão de propostas a
submeter à aprovação do Secretariado Técnico. Na fase de execução: - Análise
dos pedidos de reembolso, de alteração dos projetos e de saldo final,
apresentados pelas entidades; - Elaboração de propostas de revisão da decisão
inicial; - Realização de verificações administrativas (análise de documentos de
suporte) e acompanhamento técnico-pedagógico dos projetos (apoio técnico às
entidades). - Observância rigorosa dos prazos legais, nas fases de aprovação e
de execução, incluindo o saldo final. 2. Utilização de vários sistemas de
informação, designadamente o Sistema de informação do Portugal 2020 e o SI
do Fundo Social Europeu. 4. Local do exercício de funções: Instalações do
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, na Av. Columbano Bordalo
Pinheiro, n.º 86, 1070-065 Lisboa. 5. Forma de apresentação das candidaturas:
a) As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis a contar
da publicação do Aviso na BEP através de requerimento dirigido ao Presidente
das Comissão Diretiva do PO ISE o qual deve mencionar: a referência do
procedimento a que se candidata (Código da Oferta na BEP), a modalidade de
relação jurídica de emprego público de que é detentor, a carreira e categoria, a
posição remuneratória, nível e montante remuneratório auferido, o contacto
telefónico e e-mail, declaração em como autoriza expressamente o tratamento
dos seus dados pessoais para efeitos do presente recrutamento; b) As
candidaturas podem ser enviadas por via eletrónica para o endereço
geral@poise.portugal2020.pt, entregues pessoalmente nas instalações do PO ISE
durante o horário de atendimento (das 09:30 às 13H00 e das 14:30 às 16:30)
ou enviadas por correio para a morada Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86,
1070-065 Lisboa; c) O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos: a) Curriculum vitae detalhado; b) Fotocópia dos documentos
comprovativos das habilitações literárias e formação profissional; c) Declaração
emitida e autenticada pelo serviço de origem, da qual conste a relação jurídica
de emprego público, a categoria detida e o tempo de serviço na carreira e em
funções públicas; d) Avaliações de desempenho obtidas nos últimos 3 biénios. 6.
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae,
complementada com entrevista profissional. 7. O júri do procedimento é
constituído pelos seguintes elementos: - Presidente: - Maria Manuela Félix
Florêncio Bessone Mauritti, Vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego (PO ISE); Vogais efetivos: - Carla Cristina Silva
Marques, Secretária Técnica do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(PO ISE); - Sandra Carina Silva Gomes, Técnica Superior do Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE); Vogais suplentes: - Carla
Cristina Florêncio da Rocha Rodrigues, Coordenadora Núcleo de Gestão Recursos
Humanos da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. - Ana Elisabete
Marques de Matos, Técnica Superior da Agência para o Desenvolvimento e
Coesão, I.P. 8. A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em
www.bep.gov.pt, no primeiro dia útil seguinte à presente publicação e na página
eletrónica do PO ISE em http://poise.portugal2020.pt.
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Observações
Local do exercício de funções: Instalações do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, na Av. Columbano Bordalo
Pinheiro, n.º 86, 1070-065 Lisboa.
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